
  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  ΑΓΑ:  

3
ε
 Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  

 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                                                                   Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Μαξία, Φψξαο Εήζεο  

ΣΖΛ.: 24673 50612, 50626 

FAX : 24673 50657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr & 

prom1@kastoriahospital.gr 

Σαρ. Γ/λζε: Μαπξησηίζζεο  

Σ.Κ.: 521 00 Καζηνξηά 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘ. 5536/2015 

Ζιεθηξνληθνύ Γεκόζηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο 

ηνπ, γηα έλα έηνο. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV  09135100-5 πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή (Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο 

επί ηνηο εθαηό ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέ-

ζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr,  

ηελ Παξαζθεπή 13/11/2015 θαη ώξα11:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: Πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr 

ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΑΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ:  
Σα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ ππν-

βάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε 

έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΚΑΣΟΡΗΑ Σ.Κ. 52100 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟ-

ΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

29/10/2015 θαη ψξα 11:00 ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr,  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: 6/11/2015 θαη ψξα 11:00 

ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπα-
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

1.2. Σνπ Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 43/22-3-1994), άξζξν 55 (παξαθξάηεζε θφξνπ) 

1.3. Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α΄19/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο π-

λαθψλ Θεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (Φ.Δ.Κ. 145/Α/13.07.1995) «Τ-

παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 

1.4. Toπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ Α’ 247 /27-11-1995) 

1.5. Σνπ Π.Γ. 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ-

ζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαη ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α’ 64 /16-3-2007), φπσο ηζρχεη αλαινγηθά 

1.6. Σνπ Ν. 2522/1997 (ΦΔΚ Α’ 178 /8-9-1997) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην 

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ 

1.7. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/09.03.1999) «Κπξψζεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθα-

ζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8. Σνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ Α’ 199/28-9-1999) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξν-

κήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 /11-10-

2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδε-

ηαη κεηά ελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005  

1.9. Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.09.1999) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθί-

κσλ, άιιεο Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπν-

πνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/Α/11.10.2002) θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ην άξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/14.02.2005) 

θήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  200.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Λίηξα 

ΠΟΟΣΖΣΑ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β΄ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.2238/94 φπσο ηζρχεη σο ζήκεξα 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

25/09/2015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΤΠΟ 

ΜΔΥΡΗ 1/10/2015 

15PROC003105358 2015-09-30
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1.10. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

1.11. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν. 3310/2005 ….» 

1.12. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηα-

ηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

1.13. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35 

1.14. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/ 18/ΔΚ ‘‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ’’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλν-

βνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»  

1.15. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α’ 150 /10-7-2007), φ-

πσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4250/2014 

1.16. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 134 /18-6-2007) 

1.17. Σνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30-09-2010) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζχλα-

ςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.4055/2012 (ΦΔΚ Α’ 51/2012) – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθή λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ ΔΟΚ ηνπ πκ-

βνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1192, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007 

1.18. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

–Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.19. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο 

1.20. Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α’ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005 

1.21. Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 24 

1.22. Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/03.08.2010), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθν-

κείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3918/2011 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ λ. 4052/2012 (ΦΔΚ Α’ 

41/01.03.2012) 

1.23. Σνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ Α’ 141/17.8.2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη επζχλε» 

1.24. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άι-

ιεο δηαηάμεηο» 

1.25. Σνπ Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/ηεπρ. Α΄/ 20-04-2011) γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ 

1.26. Σνπ Ν. 4013/2011 «Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκ. πκβάζεσλ/ Πησρεπηηθφ/ Μηζζψζεηο/ Δπηκε-

ιεηήξηα θιπ (ΦΔΚ Α’ 204/15.09.2011), άξζξν 4 παξ. 3 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 

ην άξζξν 238 ηνπ Ν. 4072/2012 θαη αθνξά θξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε πνζνζηφ 0,10% επί ηεο αμίαο θάζε ζχκβαζεο (εθηφο ΦΠΑ) 

(ΦΔΚ Α’ 204/15.09.2011) 

1.27. Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

15PROC003105358 2015-09-30
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1.28. Σνπ Ν. 4052/2012 πεξί αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΤΚΑ θαη εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιη-

ζεο 

1.29. Σεο κε αξηζκ. Π1/2380/18.12.2012 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπ-

λαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλά-

πηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο 

Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ» (Β΄ 3400) 

1.30. Σεο κε αξ.Π1/2390/16.10.2013 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφ-

ηεηαο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιε-

θηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)» (Β΄ 2677) 

1.31. Σεο Παξαγξάθνπ Ε΄ ηνπ λ.4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Ο-

δεγία 2011/7 ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (Α΄ 107) 

1.32. Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

ΦΔΚ 237
 
Α/05.12.2012 

1.33. Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηα-

ηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 120/29-05-2013) 

1.34. Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ πδ 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.35. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143) 

1.36. Σνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/8-8-2014) «Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπ-

μεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καλφλεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκε-

ζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», άξζξν 157 

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ’ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ηνπ έηνπο 2014 

2.2. Σελ ππ΄ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

«Οξηζκνχ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τ-

πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη εμνπζην-

δφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ» 

2.3. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζπ-

γθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8512/7-10-2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη έρνπλ εγθξηζεί κε 

ηελ αξηζκ. 83/09-12-2011 (ζέκα 15
ν
) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

2.4. Σελ ππ΄αξηζκ. 117Μ1/30-06-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, πεξί 

έγθξηζεο πξνθήξπμεο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

κε πξνυπνινγηζκφ 200.000,00€ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή (ην κε-

γαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε 

ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο) 

2.5. Σελ ππ’αξ. 13289/17.08.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκε-

ξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφ-

ηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ αξηζκ. 15278/11-

09-2015 ηξνπνπνηεηηθή απηήο 

 

15PROC003105358 2015-09-30

ΑΔΑ: 7Θ044690ΒΥ-ΙΚΧ



   

 5 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Ζιεθηξνληθό Γεκόζην Αλνηθηό Γηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ, γηα έλα έηνο, κε θξη-

ηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή (ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό ζηε 

λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο). 

 

1. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 200.000,00 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

2. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) 

εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013. 

3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα πξνθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 134-138 ηνπ Ν. 4281/2014, ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 

Π1/2390/2013, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ. 118/2007. 

 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

ΔΝΑΡΞΖ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  

ΤΠΟΒΟΛΖ 

 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Μέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 6/11/2015 

ΧΡΑ: 11:00΄ 

 

Απφ ηελ Σεηάξηε 29/10/2015 

ΧΡΑ: 11:00΄ 

 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί έγγξαθα εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 

11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππν-

βνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηή-

καηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξη-

δφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1-2390/2013 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, εηδηθνί φξνη, θ.ι.π.). 

5. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξα-

ζθεπή 13/11/2015 θαη ώξα 11.00 π.κ.. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη 

δεκόζηα ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 
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7. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 

ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί θαη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), θξάηε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

Δ.Δ. κε δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη 

γλψζε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηθαλνπνηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 

σο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη Πξνκεζεπ-

ηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξν-

ρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Ο θαηάινγνο ησλ Αξρώλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη έδξα 

ηνπο ηελ Διιάδα, αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(http:www.eett.gr). ηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ..-

Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξα-

θήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε 

σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ, ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη 

κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην 

ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπην-

πνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχ-

ζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπ-

ηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ 

ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιελη-

θή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην 

Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξν-

βιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλε-

ηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξε-

ζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη από όινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο 

ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ε-

λεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

8. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΜΔΡΖ πνπ επηζπλάπην-

ληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
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1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Α΄ 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΜΔΡΟ Β΄  

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΜΔΡΟ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΜΔΡΟ Δ΄ 

  

9. Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, κε φια ηα παξαξηήκαηα απηήο, ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειε-

θηξνληθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.kastoriahospital.gr, ζην πξφγξακκα 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ., γηα ειεχζεξε 

δσξεάλ πξφζβαζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζαξάληα 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ιάβνπλ κέ-

ξνο ζην δηαγσληζκφ κεηά ηελ ιήςε ηεο δηαθήξπμεο κε δηθή ηνπο επζχλε, κπνξνχλ λα ελεκεξψ-

λνπλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. ηειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνη-

νηππίαο, e-mail account. θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή 

ηνπο ζε πεξίπησζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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ΜΔΡΟ Α΄ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ Γε-

κφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ, γηα ηελ πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (CPV: 09135100-5) πξνϋ-

πνινγηζζείζαο δαπάλεο 200.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο.  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη ζην Μέξνο Β ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη 

βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 1611 αληίζηνηρα. 

Πξνϋπνινγηζκόο: 200.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΗΜΟΗ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά, θαη ην νπνίν 

πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ησλ πξνκε-

ζεηψλ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά. 

Αξκόδηνη Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

ρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ 

Μαξία θαη Φψξαο Εήζεο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 24673 50621,626 Φαμ: 24673 50657, φιεο ηηο εξ-

γάζηκεο εκέξεο 08:00-14:30). 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α΄: Γεληθνί Όξνη, ην Μέξνο Β΄: πεξηγξαθή Εε-

ηνπκέλσλ εηδψλ, Μέξνο Γ΄: Τπφδεηγκα πκπιήξσζεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , Μέξνο 

Γ΄: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, Μέξνο Δ΄: ρέδην ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

Ζ Γηαθήξπμε παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ ηζηνζειίδα www.promitheus.gov.gr, απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.kastoriahospital.gr, ην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ. 

Πξνκήζεηα 

Ζ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηα ΜΔΡΖ Β΄ & Γ΄ ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέ-

ηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγώλ  

Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εμέηαζε πηζαλψλ πξνζθπγψλ ησλ δηα-

γσληδφκελσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηα-

γσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3886/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην νπνίν (φξγαλν) ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπι-

ινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 

 Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηά-

μεηο πεξί ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη έρεη ηελ επζχ-

λε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ. 
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Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

 Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 

ππνβνιή αηηεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ έγθξηζε, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπη-

θνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Γηαδηθηπαθή πύιε Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην 

Δ..Ζ.ΓΖ.. κε ηελ νλνκαζία ζην δηαδίθηπν «ΠΡΟΜΖΘΔΤ» θαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 

«PROMETHEUS» θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr. 

Πξνζθέξσλ ή Οηθνλνκηθόο Φνξέαο 

 Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεκέλν, εγγεγξακκέλν ζην Δ..Ζ.ΓΖ.., θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα 

πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Δθπξόζσπνο 

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέ-

ξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ π-

πεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηα-

θήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλα-

δφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, θαη φια 

ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο :  

α. ηε ζχκβαζε, 

β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο,  

γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη  

δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ είδνπο. 

πκβαηηθό Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Γηεχζπλζε: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Καζηνξηά  Σ.Κ 521 00 

Σει. 24673 50621,626 

Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Μαξία, Φψξαο Εήζεο 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ- ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: 

1. ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, γηα δεκν-

ζίεπζε ζηηο 25/09/2015  

2. ηηο θάησζη εθεκεξίδεο (ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηηο 1/10/2015): 

Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ: 

1. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ 

2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Β) ΖΜΔΡΖΗΔ ΣΟΠΗΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ: 

1. ΟΡΗΕΟΝΣΔ 

     Γ) ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΣΟΠΗΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ: 

           1. ΦΧΝΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ 

           2. ΔΝΣΡΑ  

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ηα 

έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο ζα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

- Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο: 

έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 

  α. Θεζζαινλίθεο  

  β. Αζελψλ 

2. Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο 

3. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Φιψξηλαο  

4. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Γξεβελψλ 

                  5. Δκπνξηθφ Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Κνδάλεο   

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΦΤΓΔ 

Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3886/ 2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010), φπσο απηφο ηζρχεη θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξ-

ζξν 28 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο θαηά 

ηηο πξψηεο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Ζ.ΓΖ... 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππν-

γξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Οη ελδερφκελεο εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο, ζα αλαξηψ-

ληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο απ-

ηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
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αληηθείκελν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε ν-

πνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπ-

γνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ κε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θα-

ηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ 

δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή 

εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνλη-

θψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέ-

λεο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειε-

θηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4155/13, ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζί-

σλ πκβάζεσλ» 

Σα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζα 

πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε 

εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 

 

 

 

 

 

Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχ-

ζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, 

θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κε-

ιψλ ηεο. 

 
Άξζξν 11. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 

Αξ. Γηαθ. 5536/2015 α/α πζηήκαηνο 16191 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ  

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 
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*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 

Πεξηερόκελα (ππό)Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη 

ε ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο.  

 
ΆΡΘΡΟ 12. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο , ππνρξεσηηθά, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηη-

θά, ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007, ζηνλ N. 4155/13 

(ΦΔΚ/Α/29-05-2013) θαη ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) φπσο α-

λαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θάησζη: 

 

Α. Έιιελεο πνιίηεο 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξν-

υπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, είλαη δε ηζρχνο έμη (6) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ 

(κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία θαηαζέηεη πξνζθνξά. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεην-

ρήο ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη από 

απηόλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.   

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηα-

θά απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνκελία ηελ εκέξα ππν-

βνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 

ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 21 παξ. 4 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδη-

θαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε : 

1) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα 

αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξά-

ζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 

1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ 

15PROC003105358 2015-09-30

ΑΔΑ: 7Θ044690ΒΥ-ΙΚΧ



   

 13 

ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκ-

θεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπη-

ζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 

28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλν-

βνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 

2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξν-

δνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο  επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, 

δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή 

εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθα-

ζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί 

15PROC003105358 2015-09-30

ΑΔΑ: 7Θ044690ΒΥ-ΙΚΧ



   

 14 

ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θα-

ηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακε-

ηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ 

ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηα-

θχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχ-

ξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφ-

ηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξη-

ζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δε-

κνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή π-

πεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. (i) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην πνζφ ησλ 

20.000,00€ ή (ii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή (iii) αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ.  

3. Καηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληη-

πξφζσπνπ ηνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ νδεγία 93/42/EEC, ζηνλ νπνίν λα αλα-

θέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα ην 

δηάζηεκα πνπ εκπνξεχεηαη ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε, αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 

4. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ηελ ζπ-

γθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέ-

ζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δε-
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ιψλεηαη φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξν-

ληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα 

είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

6. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσλη-

ζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκί-

δνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Β. Αιινδαπνί 
α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνιν-

γηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, είλαη δε 

ηζρχνο έμη (6) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη από απηόλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξ-

θή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξν-

ζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ 

ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνκελία ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξν-

ζθνξάο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 

21 παξ. 4 (ΦΔΚ 18
 
Α/25.01.2013) ζηελ νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηα-

δηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1) γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 
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98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 

(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκ-

βνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφ-

λησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε ν-

πνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 

344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3424/2005 (Α΄305). 

2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, 

δφιηαο ρξενθνπίαο  

3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 

2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 

1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή 

δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,  

2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπ-

ηηθφο ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο εγθα-

ηάζηαζήο ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:  

1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη 
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2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε 

θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδν-

ζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 

δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δη-

θαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, 

φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκ-

θσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, 

ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη:  

1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:  

• Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξε-

ζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην πνζφ ησλ 

20.000,00€ ή (ii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή (iii) αληίγξαθα ή απν-

ζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ. 

3. Καηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσ-

πνπ ηνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ νδεγία 93/42/EEC, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη 

θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα ην δηάζηεκα πνπ ε-

κπνξεχεηαη ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε, αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, κε κλεία 

γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 

4. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ηελ ζπγθεθξη-

κέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε 
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απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ 

απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα δειψλεηαη 

ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα δειψλεηαη 

φηη:  

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ 

θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

 

Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 
α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληη-

ζηνίρσο.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ηνπο δηα-

ρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ 

Γ.., ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ.  

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο ε-

μνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 

2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπ-

ζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 
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 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχ-

πηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπ-

γθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.  

2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο 

θαη ηνπ ηειεπηαίνπ, ζε ηζρχ, θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξν-

ληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεη-

ηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξν-

βιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, 

πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληί-

ζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ 

λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσλη-

ζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδν-

ληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Γ. πλεηαηξηζκνί 
α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, Β θαη Γ θαζψο 

θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 
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2. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσλη-

ζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδν-

ληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππν-

ρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, 

ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έ-

λσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσλη-

ζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδν-

ληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεη-

ζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα 

ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ π-

πεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο πα-

ξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηη-

θά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαη-

ηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο 

είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά εί-

λαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθε-

ηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
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ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνλη-

θά αξρεία. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιιν-

ληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη ηα νπνία ζα θέξνπλ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή: 

α) Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθά-

ιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά 

(ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα). Πξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά. 

β) Σα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα ηνπ. 

 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οη-

θνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή *.pdf, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβά-

λνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακ-

κέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνλη-

θά αξρεία. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν (ππν)θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη 

ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνύζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ρα-

ξαθηήξα. κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπα-

ζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξν-

ζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζη-

κνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπ-

μεο απνξξίπηνληαη. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

1. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%). 

2. ηελ πξνζθνξά ζα πξνβιέπνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ, 

ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα. 

4. Οη ηηκέο (πνζνζηφ έθπησζεο) ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο 
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θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη 

ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

5. Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ησλ πξνζθνξώλ από ην ζύζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξώζνπλ σο ηηκή πξν-

ζθνξάο ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέ-

ξνπλ από ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε γηα ην ππό πξνκήζεηα εί-

δνο. Παξάδεηγκα: Έζησ όηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (όπσο αθξη-

βώο δεηείηαη από ηε Γηαθήξπμε) 12% γηα ην Πεηξέιαην Θέξκαλζεο. ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξώζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 

0,95648 - (0,95648 x 0,12) = 0,842 (κε ζηξνγγπινπνίεζε). Καζώο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δε-

ιαδή ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄, ζε κνξθή pdf. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ/ππεξεζηψλ κε ηελ έθ-

δνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη κέζα ζηελ λφκηκε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

ππνπαξάγξαθν Ε5 ηνπ Ν. 4152 (ΦΔΚ 107/09.05.2013, η.Α). 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξν-

βιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 

ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θά-

ζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε 

θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ: α) ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) ππέξ 

ηεο Φπρηθήο Τγείαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/07.β) παξαθξάηεζε 0,1% ηνπ Ν. 4013/2011 γ) 

Υαξηφζεκν 3,6% ηνπ Ν. 4013/2011 επί ηεο θξάηεζεο ηεο πεξίπησζεο 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο θάζε θν-

ξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
ΆΡΘΡΟ 14. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 13/11/2015 θαη ψξα 11:00κκ, κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγά-

λσλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ 

απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σε-

ρληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφ-

κελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (π-

πν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο α-

πνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξα-

γίζζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 
ΆΡΘΡΟ 15. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφ-

γεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά 

ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 
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• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμην-

ιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξν-

ζθνξψλ. 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο. 

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο –νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα πα-

ξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέ-

ρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε 

πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρεί-

νπ *.pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαη-

ηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έ-

ληππε κνξθή. 

 
Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑ-

ΣΑΚΤΡΧΖ: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα: 

(α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνη-

λήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

(β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

(γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

(δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσ-

πατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζε-

θε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνη-

θεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
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3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ α-

θνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 

(2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε γηα ην γλήζην ηεο ππν-

γξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκε-

λν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν 

ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηε-

λέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκη-

θά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθα-

ζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκη-

θά πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, 

φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ 

A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 

αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

7. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησ-

ζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδν-

ληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέ-

πεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δη-

νηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςή-

θηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξη-

κέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 

Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο,  

Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα,  

Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία. 
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Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/θνηλνπξαμία 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξί-

πησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλν-

πξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επί-

ζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
Β. ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ 

ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηα-

γσγήο ή πξνέιεπζεο. 

 
ΆΡΘΡΟ 17. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧ-

Ζ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαη-

νχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

 
ΆΡΘΡΟ 18. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξν-

ζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ α-

παηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πε-

ξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαην-

ινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 

1ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ 

δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θα-

ηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, ε-

θφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηη-

θά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθν-

λνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. 

 
ΆΡΘΡΟ 19. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Καηά ηεο Πξνθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 
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δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε γηα ιφγνπο  

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

118/2007. 

Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4155/2013 θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3886/2010 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 

Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο Τπνςεθίνπο κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθη-

αθή ππνγξαθή. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 

118/2007 απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηελ έλζηαζε παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζί-

νπ. 

ρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηάζεζε παξαβφινπ απηφ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Τπνςεθίνπο θαη πξνζθνκίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνβνιή. 

Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 % επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο 

Τπεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 € θαη κεγαιχηεξν ησλ 5.000 

€. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απ-

ηψλ κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ελζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 

3886/2010 θαη ην άξζξν 15 ηνπ π.δ. 118/2007 

 
ΆΡΘΡΟ 20. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα εκέξεο (180) (άξζξν 

13, παξ. 1, ΠΓ 118/07) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξα-

πάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξα-

ηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Αλαθνί-

λσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο 

ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 

 
ΆΡΘΡΟ 21. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα, δελ γίλνληαη δε-

θηέο. 

 
ΆΡΘΡΟ 22. ΔΓΓΤΖΔΗ 

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγ-

γπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επί-

ζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηεο πα-

ξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Κ.Π.Γ.(118/07). 
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1. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο άλεπ ηνπ ΦΠΑ ή ην 2% επί ησλ επί κέξνπο πξνϋπν-

ινγηζκώλ. Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξά πιηθά θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ε πξνζθνξά κεξη-

θψλ απφ απηά, γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιε-

πφκελν πνζνζηφ ηεο αμίαο φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, αξθεί απηή λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ 

πνπ αλαινγεί ζηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 

Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο 

ινηπνχο Πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία Αλαθνίλσζεο ηεο 

Καηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 
2. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγ-

γπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) 

παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέ-

λνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απν-

δεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξα-

ιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο 

ηεο ζηελ Σξάπεδα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 

εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεην-

ρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ 

δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νη-

θνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ 

Ζ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ην ζθνπφ απηφ χζηεξα απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

1) Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε 

κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλαζέηνπ-

ζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2) Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα πιηθά κέζα 

ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξ-

ζξν 34 ηεο παξνχζαο. 

3) Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ην έξγν δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχ-

λε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4) Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε απνξξηθζέλησλ πιηθψλ 

15PROC003105358 2015-09-30

ΑΔΑ: 7Θ044690ΒΥ-ΙΚΧ



   

 28 

γίλεηαη δεθηή. 

5) ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάι-

ινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηη-

θά ή δηαδεπηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

Α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο , ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

Β. Αλάζεζε ηεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε ιάβεη κέ-

ξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ 

πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηα παξαπάλσ νξη-

δφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε 

ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπ-

λαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10%ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν θεξχ-

ρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηελ κέρξη ηελ πξνεγνχ-

κελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά 

έθαλε ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφ-

κελα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηεο παξνχζαο. 

Γ. ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε πξνκήζεηαο γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξί-

πησζε ,θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπ-

ρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςε-

θίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 25. ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε χκβαζε 

ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

Γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα 

Γ. Σελ ηηκή 

Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο 

ΗΑ. Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγήο 

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξν-

ζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξα-

δξνκψλ. 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκ-

βαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγά-

λνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 26. ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απ-

ηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καη’ εμαίξεζε ν 

Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επη-

ινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 27. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηα-

ζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιε-

ζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζν-

θνκείν ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Πξνκεζεπηή. 

 
ΑΡΘΡΟ 28. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

Ννζνθνκείν, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφ-

γνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Με-

ιψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνην-

δήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα 

Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζά-

ξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 

απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν 

εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. 

θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ 

απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε 

ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξί-

πησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο 

Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05. 

 
ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Χο ηέηνηα δελ ζεσ-

ξνχληαη γηα ηνλ Πξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 
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(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν 

Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκα-

ηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ 

αηηήκαηνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 30. ΚΤΡΧΔΗ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, ζηελ 

νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε παξαδνηέ-

νπ, πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκ-

βαζε. 

Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 

118/07). Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηε-

ζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηη-

θήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ην Ννζνθνκείν χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή 

έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιε-

ζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ ν-

πνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 31. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 

ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πί-

ζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ πάξηε. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθ-

ζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πά-

ληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκ-

θσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφ-

κελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α/Α 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΧ ΜΔ ΣΟ ΦΠΑ 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 
Δθηηκψκελε πνζφηεηα  

170.000 lt 
200.000,00€ 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπ-

ζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

Ζ εθηηκώκελε πνζόηεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ελδεηθηηθή θαη 

πξνέθπςε από ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ ίζρπε θαηά ηε ρξνληθή πεξίν-

δν θαηάξηηζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2014.  

πλεπώο ε ηειηθή πνζόηεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνθύςεη από 

ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, ζα εμαξηεζεί θαη ζα δηακνξθσζεί από ηελ ηξέρνπζα ηζρύνπζα ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλά ιίηξν ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο απηήο (ηεο ζύκβαζεο) 

ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό.  
 

Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ησλ πξνζθνξώλ από ην ζύζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπ-

κπιεξώζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πνζνζηνύ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ από ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη 

ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε γηα ην ππό πξνκήζεηα είδνο. Παξάδεηγκα: Έζησ όηη ν 

ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (όπσο αθξηβώο δεηείηαη από 

ηε Γηαθήξπμε) 12% γηα ην Πεηξέιαην Θέξκαλζεο. ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξ-

κα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξώζεη σο ηηκή πξν-

ζθνξάο 0,95648 - (0,95648 x 0,12) = 0,842 (κε ζηξνγγπινπνίεζε). Καζώο ε νηθν-

λνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί 

έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επη-

ζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄, ζε κνξθή pdf. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τεχνική Προσφορά  

χκθσλα κε ηελ 5536/2015 δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θν-

ξέσλ επζχλεο απηνχ, πξνζθέξσ ηα θάησζη είδε: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο  

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ …../…../2015 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

Καηαγξάθεηαη ην είδνο γηα ην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ θαηαζέηεη πξνζθνξά θαη πεξη-

γξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) νη ν-

πνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

Σν έληππν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ. 

 

ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνληαη: 

 Φσηναληίγξαθν, επηθπξσκέλν λνκίκσο, ηεο άδεηαο λφκηκα θπθινθνξνχληνο Βπηηνθφξνπ απηνθη-

λήηνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο Τγξψλ Καπζίκσλ, πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ιηηξνκεηξεηή- 

αεξνδηαρσξηζηή 

 Φσηναληίγξαθν, επηθπξσκέλν λνκίκσο, ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ: νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα 

ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ 

 Καηάζηαζε κε ηνπο ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ν πξνκεζεπηήο έρεη πξαηήξηα ή πξάθηνξεο ή αληη-

πξνζψπνπο  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη: α) ε επάξθεηα ησλ θαπζίκσλ-

θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, β) φηη ε πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη 

απηή ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ, γ) φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδν-

ληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ 

φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
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Οικονομική Προσφορά 

χκθσλα κε ηελ 5536/2015 δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ησλ θν-

ξέσλ επζχλεο ηνπ, πξνζθέξσ θαη' είδνο: 

 

Α

/

Α 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

 

Πνζνζηό έθπησζεο 

επί ηεο εθάζηνηε δηα-

κνξθνύκελεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πώιε-

ζεο (αξηζκεηηθώο) 

Πνζνζηό έθπησζεο 

επί ηεο εθάζηνηε δη-

ακνξθνύκελεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πώ-

ιεζεο (νινγξάθσο) 

Πνζνζηό ΦΠΑ 

ζην νπνίν ππό-

θεηηαη ην είδνο 

1. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο   

23% 

ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ [ΜΔ ΣΡΗΑ (3) ΓΔΚΑΓΗΚΑ ΦΖΦΗΑ]: 

 

 

 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ …../…../2015 

 

 

 

 

Σν έληππν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιε-

ζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαη-

ηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …………………. 

γηα ηελ Δηαηξία ………………………………………………………….. νδφο 

………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) 

…………………………...  και 2)  ……………………………. αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλ-

ληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππο-

μηθεςηών), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ επα-

λάιεςή ηνπ, γηα ηελ αλάδεημε αλάδνρνπ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………... δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθχ-

ξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδή-

πνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο α-

παηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξην-

ζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσ-

πα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο 

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, 

ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../2008 δηαθήξπμεο ηνπ Γ.Ν. Κα-

ζηνξηάο» ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ 

δειαδή γηα ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολό-

κληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπά-

ηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβε-

ηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψ-

ζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα με-

πεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφ-

ζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.     

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσ-

πα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο. 

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΜΔΡΟ Δ΄ 

 

 Υ Δ Γ Η Ο      Τ Μ Β Α  Ζ 

Πξνκήζεηαο Τγξώλ Καπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ θνξέσλ επζύλεο ηνπ  
 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ………………………….. 2015, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο), φπσο εθπξν-

ζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 

ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη  

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη… 

………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππν-

γξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκί-

αο «Πξνκεζεπηήο», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπ-

ζα: 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1) Σελ αξηζκ. ……………… Γηαθήξπμε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο  

2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε 

ζηελ αλσηέξσ εηαηξία κέξνο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα είδε πνπ αλαθέ-

ξνληαη παξαθάησ 

3) Σελ κε αξηζκ .πξση. ……………….. απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α …. ηνπ βηβιί-

νπ εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……………….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε 

πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο …. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ πνζνχ ησλ ………€ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, γηα δηάζηεκα απφ……….. έσο ηελ…………. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ηνπ Π.Γ. 60/07 

 

 Σν Ννζνθνκείν αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ 

πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Σα είδε πνπ αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο είλαη: 

 

Δίδνο Πνζόηεηα 
Πξνϋπνινγηζκόο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνϋπνινγηζκόο 

κε ΦΠΑ 

Πνζνζηό έθπησζεο  

επί ηεο κέζεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο     

Ζ θαλνληθφηεηα ηεο κέζεο ηηκήο επί ηνηο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο θαη ε δηακφξ-

θσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο πψιεζεο, ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηα-

θήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πνηόηεηα 
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Ζ πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζα είλαη απηή ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Υξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 
1. Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο:  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 
1. Ζ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παξαιεπηξηψλ π-

πεξεζηψλ (Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Κέληξνπ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο Νν-

ζνθνκείνπ Καζηνξηάο), θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή αλαδφρνπ. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο 

ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο θάζε επηκέξνπο είδνπο πνπ δεηείηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαζέηεη πάληα ζηελ επηρείξεζε ηνπ ηα απαξαίηεηα θαχζηκα. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, ην Γεληθφ Νν-

ζνθνκείν Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηνπο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, επηβάιινληαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή ηελ πηζαλή δηαθνξά ηεο ηηκήο. 

3. Ζ παξάδνζε ησλ επηκέξνπο εηδψλ θαπζίκσλ γίλεηαη σο εμήο:  

- Πεηξέιαην Θέξκαλζεο: παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο φισλ ησλ παξαιεπηξηψλ ππεξεζηψλ 

ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, 

αθνχ εηδνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα πξνζέιζεη ζηε επηρείξεζή ηνπ γηα παξάδνζε θαπζίκσλ.  

4. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνκήζεηαο ζα εθδίδεη ζρεηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο, ην νπνίν 

ζα παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν ηεο θάζε πξνκήζεηαο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηε βελδίλε ν πξνκεζεπηήο ζα 

εθδίδεη ηηκνιφγην ην νπνίν ζα αλαγξάθεη, ηνλ αξηζκφ πηλαθίδσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ αλεθνδηάζηεθε, 

ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, θαζψο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή έλδεημε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ψξα ηνπ αλεθνδηα-

ζκνχ.  

5. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή κε βάζε ηηο λφ-

κηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

 

Άξζξν 5o 

Πιεξσκή 

1.΄Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

35 ηνπ Κ.Π.Γ (Π.Γ 118/07) θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.2469/97, θαζψο θαη ΠΓ 166/2003. 

2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί 

ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ κήλα ε παξαιαβνχζα Τπεξεζία δηα-

πηζηψλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο αλά ιίηξν είλαη αλψηεξε απφ ηελ κέζε ηζνζηαζκηζκέλε ηηκή, ζα εμν-

θιεί ην ηηκνιφγην κε ην γηλφκελν ηεο κέζεο ηζνζηαζκηζκέλεο ηηκήο επί ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. Ζ 

ηηκή πψιεζεο γηα ηελ Τπεξεζία ζα θαζνξίδεηαη σο πειίθν ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ ηηκνινγίνπ (ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α.) δηα ησλ ιίηξσλ θαηαλάισζεο. 

3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο) εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, 

ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 

138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
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ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

6. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

7. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο.  

8. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

9. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή 

1. Ο πξνκεζεπηήο εθφζνλ δελ παξέδσζε ην είδνο πνπ ηνπ παξαγγέιζεθε κέζα ζηov ζπκβαηηθφ 

ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ oξγάvoπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε, εθφζνλ: 

2.1. Σν έξγν δελ παξαδφζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο παξαιήπηξηαο θαηά πεξίπησζε 

ππεξεζίαο. 

2.2. πvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο. 

3. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάι-

ινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ η-

ζρχνληνο πληάγκαηνο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά (Π.Γ. 394/96), νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκε-

ηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυ-

πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Τπεξεζίαο ή ε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη, θα-

ηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πε-

ξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πε-

ξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ) Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αλαζέζεσλ 

ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκε-

λν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

δ) Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία θε-

ξχρζεθε έθπησηνο. 

4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o 

πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ 

ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  
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Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ε-

θφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά ηελ εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβα-

ηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλε-

μαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν 

ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ 

ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκεί-

νπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ 

ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζα-

γάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λνηπνί Όξνη 

 

Χο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο, 

θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξά-

θεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην έλα έιαβε ν πξνκεζεπ-

ηήο. 
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