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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           ΑΔΑ:ΩΡΑ469073-ΡΣΜ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ  

«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 
Γραφείο Προμηθειών                                        

Πληροφορίες:ΒΑΛΑΝΙΓΑ Μ. 

Τηλ.: 2271350258      Υίος:6-5-16 

Fax : 2271044311     Αριθ. πρωτ. :5451 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΤ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ  

 
 

Κπιηήπιο Αξιολψγηζηρ Υαμηλψηεπη ηιμή 

Καηάθεζη πποζθοπϊν 

Ημεπομηνία: 19 Μαφος2016 

Ημέπα: ΠΕΜΠΣΗ 

Ώπα:2:00μ.μ. 

Υπψνορ Διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμοω 

Ημεπομηνία: 20 Μαφος 2016 

Ημέπα: ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Ώπα:10:00π.μ. 

Σψπορ Διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμοω Γπαθείο Ππομηθειϊν (Κηίπιο Διοίκηζηρ) 

Πποχπολογιζμψρ Δαπάνηρ 14.998,40€  (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 03333000-4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα  νυποω 
αγελαδινοω γάλακηορ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ 
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Έσονηαρ ςπψτη: 
  
1. Σνπ N. 2286/1995 (ΦΔΚ. 19/Α/19.01.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 

199/Α/28.09.1999) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/18.06.2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλεπνπηεπνκέλσλ απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ 

ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σσλ άξζξσλ 22 θαη 34 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/03.08.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 

5. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηεζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσοηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

6. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/02.03.2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνζχζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο ΑλεμάξηεηεοΑξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)– 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σνπ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/02-11-2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 

9. Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/02.02.2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

10. Σνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/01.03.2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο 

κεηαμχ ηεο Διιεληθήο  
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Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»  

12. Σνλ Ν. 4250/2014 Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο θαηαξγήζεηο ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

13. Σνλ  Ν. 4281/2014 Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο  ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα  Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

14. Ζ ππ΄α5804/24-11-14 K.Y.A (ΦΔΚ 3261 Β/4-12-2014) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο  ηνπ 

ΠΠΤΤ 2014 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ. 

15. Ζ ππ΄αξ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Τγείαο  κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Γηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα 

θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο.  

16. Σν ππ΄αξ.16421/4-5-2015 έγγξαθν ηεο ΓΤΠΔ κε ζέκα << Οξηζκφο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ σο 

Φνξέα Τινπνίεζεο δηαγσληζκψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014.  

17.Σελ ππ’ αξ. 10/28-5-2015  απφθαζε Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα έγθξηζε δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ. 

18.Σελ ππ’ αξ. 437/16-7-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ζπγθξφηεζε 

επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

19. Σελ απφ 7-8-2015  δηαβνχιεπζε  ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

20. Σελ ππ΄αξ.14/27-8-2015απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

21.Σελ κε αξ.72/3-2-2016 απφθαζε νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ γηα έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

22.Tελ 7/17-3-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζχληκεζε 

πξνζεζκηψλ. 

23.Σελ 9/19-4-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί δηελέξγεηαοεπαλαιεπηηθνχ  πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

1. Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές, για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τηνπξνκήζεηα νυποω αγελαδινοω γάλακηοργηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

14.998,40€συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη 

χαμηλότερη προσφορά, σύμφωναμε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου Φίου «κυλίτσειο», όπου θα παραλαμβάνονται αφού λάβουν αρ. 

πρωτοκόλλου , μέχρι την19ηΜαϊου 2016, ημέρα ΠΕΜΠΣΗκαι  ώρα 14.00 

μ.μ.,ή εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007 και του Ν.4024/2011μέχρι την 

προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 20Μαϊου 2016, ημέρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και  ώρα 
10:00 π.μ.ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

που θα συγκροτηθείμε Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για το σκοπό αυτό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007, Π.Δ. 118/07 και 4024/2011. 

5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι τους αφού παρουσιάσουν τα πιστοποιητικά εκπροσώπησης 
τους . 

6. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες 

μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα 2271350258 

7. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
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ΑΡΘΡΟ 14. Δγγχεζε πκκεηνρήο ..................................................................................................  
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ΑΡΘΡΟ 16. Απφξξηςε πξνζθνξψλ ...............................................................................................  

ΑΡΘΡΟ 17. Δλζηάζεηο –Πξνζθπγέο ...............................................................................................  

ΑΡΘΡΟ 18. Κξίζεηο – Απνηειέζκαηα ..............................................................................................  

ΑΡΘΡΟ 19. Καηαθχξσζε - Τπνγξαθή χκβαζεο, Δγγπήζεηο .......................................................  

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ......................................................................................  

ΑΡΘΡΟ 21.  Πιεξσκή – Κξαηήζεηο ................................................................................................  
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Τπόδειγμα Εγγύησης υμμετοχής.................................................................................  
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ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ....................................................................................................  

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης 

 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Νωπού αγελαδινού γάλακτος 

για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Φίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

Σεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την 

απαιτούμενηπρομήθεια ορίζονται στο κεφαλαίο Γ της διακήρυξης. 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση 

προμήθειας. 

ε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από 
ενιαίους διαγωνισμούς η σύμβαση θα πάψει να ισχύει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής– Ορισμοί 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 
 

 Υορέας Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Γενικό Νοσοκομείο 

Φίου «κυλίτσειο» 

 

Διεύθυνση έδρας, Έλενας Βενιζέλου 2, Σ.Κ. 82100 ΦΙΟ 
Σηλέφωνο  2271350258fax . 2271044311 

Αρμόδιος υπάλληλος : ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

τοιχεία της σύμβασης 
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1. ύμβαση : Σο συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για τηνπροκηρυσσόμενηπρομήθεια.  

2. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Φίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ». 
3. Προμηθευτής : Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να 

υπογράψουν  τις   συμβάσεις  και να εκτελέσουν  την προμήθεια. 

4. υμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ τουΥορέα Διενέργειαςμε τον 

Προμηθευτή και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη σύμβαση,  
β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης,  

γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  

δ. την Σεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

5. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα 

έντυπα της Σεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 

διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. 

6. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  

του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

7. Ο προϋπολογισμόςτης προμήθειας ορίζεται σε 14.998,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ. Σα επιμέρους στοιχεία του κόστους της 
σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης 

ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην 

ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τους προμηθευτές. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και στην επίσημη 

ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Σρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων – υμπληρωματικών 
Πληροφοριών 

Η διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης www.xioshosp.gr του Νοσοκομείου και την Διαύγεια. 

 ε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο 

τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. ε κάθε άλλη περίπτωση που 

ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 
άρθρου 15. παρ. 2 πέρα του παρόντος. 

 Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον φορέα 

διενέργειας του διαγωνισμού θα κατατίθενταιστο Σμήμα Προμηθειών του διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα  του Γενικού Νοσοκομείου Xίου «κυλίτσειο» και θα ενημερώνεται 

αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση μετά από σχετικό πρακτικό – 

εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή 

του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 
 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους 

διοίκησης τουΥορέα Διενέργειας.  

 ΟΥορέας Διενέργειας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει 

την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές 

http://www.xioshosp.gr/
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τουσελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 

την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site. 

 Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 
διακήρυξης. 

 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα υμμετοχής 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α)  Υυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με 

το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.  

(γ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 

 Σα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 

να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 

εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

 
 Σα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 

θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

 

 τη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ) κατηγορίες.  

 
 Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται 

να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

6.1 Δικαιολογητικά υμμετοχής 
 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:  
 

Α. Έλληνες Πολίτες 

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνηςΦΩΡΙΥΠΑ όπου 

ανέρχεται στο ποσό των 260,00 € και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 

παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3.  ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ  

3.1 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
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όπως εκάστοτεισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τουςοι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 

60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 

316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι δεν τελούν: 

 ε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) 

του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή 

υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα 

και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 
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3.2 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτεισχύει , για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 8α 

παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με 
την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου 

προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 

υγκεκριμένα αυτά τα οποία θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι 

τα ακόλουθα: 

 
- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 

- Ότι θα προσκομίσει δείγμα των προσφερομένων υλικών. Ότι θα 

προσκομίσει δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή 

φωτογραφία αυτών,εφόσον του ζητηθεί. 
- Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη 

διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO ή 

ισοδύναμο. 

3.3 Τπεύθυνη δήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεύθυνηδήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτεισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολοτης 
προκηρυσσόμενηςπρομήθειας. 

4. Σα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού. 
6. υμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού 

3.5 Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα 

της προμήθειας. 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτεισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται: 

1. Σο τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους. 

2. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι 
αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση. 

 

Β. Αλλοδαποί 

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΥΠΑ και σύμφωνα 
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με το Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 

118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3.  ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ  

3.1 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 
60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 

316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι δεν τελούν: 
 ε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) 

του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή 

υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα 

και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
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Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

3.2 Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 8α 

παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με 

την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου 

προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
υγκεκριμένα αυτά τα οποία θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι 

τα ακόλουθα: 

 

- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 
- Ότι θα προσκομίσει δείγμα των προσφερομένων υλικών. Ότι θα 

προσκομίσει δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή 

φωτογραφία αυτών, εφόσον του ζητηθεί. 

 

- Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη 
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO ή 

ισοδύναμο. 

3.3 Τπεύθυνη δήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

3.4 Τπεύθυνηδήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 

προκηρυσσόμενηςπρομήθειας. 
4. Σα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση τουΥορέα Διενέργειας για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. υμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού 

3.5 Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα 
της Προμήθειας. 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτεισχύει, όπου να δηλώνεται: 

1. Σο τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους. 
2. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης 

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι 

αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση. 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
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α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων  

Α.Έλληνες πολίτες και  

Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.  
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα 

ύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, υγκεκριμένα: 

 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΥΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΥΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  

 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από 

το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 

το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
 

ε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, 

από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο 

Τποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 
Δ. υνεταιρισμοί  

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

Α, Β και Γ.  

Διευκρινίζεται ότι : 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά 

τον Πρόεδρο του Δ.. του συνεταιρισμού και  
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ‟ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
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2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 

αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι τουΥορέα Διενέργειας και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

 

 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

 
Σ. ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου 

ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση 

αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

ΑΡΘΡΟ7. Υάκελος Σεχνικής Προσφοράς 
 

 το φάκελο της Σεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιολογητικά  του Π.Δ. 118/2007 που ζητούνται από την διακήρυξη, καθώς και όσα 

στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ8.Δικαιολογητικά για την κατακύρωση 
 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ‟ αυτόν, με 

βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που 

ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 

παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:  

 

Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 

6) εκβίαση  
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7) πλαστογραφία 

8) ψευδορκία 

9) δωροδοκία 

10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 

Αγορανομικού Κώδικασχετικόμε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 

αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  
 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

2.2.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Σο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  

(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται   

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη 

από αρμόδια αρχή και   
ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την 

οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

 

2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

2.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης 

ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 

 

Β. Οι Αλλοδαποί. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώουή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της Φώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 

6) εκβίαση  

7) πλαστογραφία 

8) ψευδορκία 

9) δωροδοκία 

10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

2.2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Φώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

αλλοδαπού, προσκομίζονται   

α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, 

με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι σ‟ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
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Φώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

2.4.  Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Φώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 
Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48). 

4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

5. υπεξαίρεση 

6. εκβίαση  
7. πλαστογραφία 

8. ψευδορκία 

9. δωροδοκία 

10. δόλια χρεοκοπία  

11. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 

αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 

Τπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
φυσικά πρόσωπα 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

Πρόεδρος και  Δ/νων ύμβουλος για Α.Ε. 

ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

 

2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
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 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

2.2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 

διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 

από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. ημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» 

(Υ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) 

ύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν 

τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα 

για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της 
έδρας της.    

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄περ. 4 του Π.Δ. 

118/2007).  

2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι  
ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  απασχολούμενοι  στο συμμετέχον στο 

διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, 

εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης 

κ.λ.π.), τα εξής:  

i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:  
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 

αρμόδια αρχή και  

β) υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το 

νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται 

οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ‟ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 

αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και  

β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την 

έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι 
οι απασχολούμενοι σ‟ αυτό.   

 Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου. 

2.4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 
 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
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και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης 
ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 

 

 

 

 

Δ. Οι υνεταιρισμοί 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής της Φώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 

του Δ.. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  

 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

5) υπεξαίρεση 

6) εκβίαση  

7) πλαστογραφία 

8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 

10) δόλια χρεοκοπία  

11) Παράβαση των άρθρων  

α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και  

β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας  

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 

αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  

 

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη 
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κατάσταση.  

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους 

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) 

 

 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά 

περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.  

 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 

 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά 
περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  
 

 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 

με συμβολαιογραφική πράξη.  

 

την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο.  ε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

 ε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και 
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τους ίδιους όρους. 

Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση τουΥορέα Διενέργειας. 

 

 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση 

για τις Σεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου 
 

α.α

. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

 

1.  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

1.1.  Τπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986,  στην οποία θα 

δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημοσίου 

 Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

1.2.  Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση του 

ετήσιου προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού . 

2.  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

2.1.  Κατάλογο,  στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες ανάλογες προμήθειες των τριών τελευταίων 

ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: 

 του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 

 της ημερομηνίας παράδοσης 
 του ποσού παράδοσης 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : 

 

Α/Α Πελάτης ύντομη Περιγραφή Έργου Προϋπολογισμός Παρούσα Υάση 

     

Για τις προμήθειες του ανωτέρω καταλόγου απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης  

 

 Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι: 
Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 

Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 

παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 

4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο 

δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή. 

2.2.  Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ENISOή ισοδύναμο. 

 
 Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.Πρόσθετοι Όροι 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
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βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 

νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. ε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα υποβάλλονται σε δύο (2) 
αντίγραφα, ένα πρωτότυποκαι ένα  φωτοαντίγραφο, επί ποινή απόρριψης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  Τποβολή Προσφορών 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει ναυποβάλουν 
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών 

γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών 

Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  

 

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφομε οποιοδήποτε 
τρόπο στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Φίου «κυλίτσειο», όπου θα 

παραλαμβάνονται, μέχρι τις 19Μαϊου 2016 ημέρα ΠΕΜΠΣΗ ώρα 14.00 μ.μ.επίσης 

εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Φίου 

«κυλίτσειο» που θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι 

προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο 
σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα 

σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών υμμετοχής, Σεχνικής 

Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:  

 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Νυποω αγελαδινοω γάλακηορ για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Νοζοκομείος Υίοςμε 

αρ. διακ. …./..-..-2016 

 
1. Δπίζεο ζην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο: 

 
 Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Σα στοιχεία του αποστολέα.  
 
2. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) 

 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

 
ΥΑΚΕΛΟ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Περιλαμβάνει: 

 α) δικαιολογητικά, 

 β) εγγύηση συμμετοχής 

 
ΥΑΚΕΛΟ Β με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
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Περιλαμβάνει: 

τεχνικά στοιχεία προσφοράς  

 
ΥΑΚΕΛΟ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς  αριθμητικώς και ολογράφως, (στην 

έγγραφη προσφορά). 

 

4. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη „’ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ’‟ και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
5. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον 

παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

Σεχνική Προσφορά  Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

    
 

Οικονομική Προσφορά  Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

 

 

Οι πίνακες της Σεχνικής και της Οικονομικής προσφοράς  θα πρέπει να περιέχονται 
στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 

 

6. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή 

έγκαιρα. 

7. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται 
ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη.  

9. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα.  

10. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα 

μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

11. ε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ”. Σο περιεχόμενο του πρωτοτύπου 

είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 

πρωτότυπο.  

12. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Σεχνικής Προσφοράς και των σχετικών 

εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού.  

13. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι αναγραφόμενοι κωδικοί προμήθειας 

στην προσφορά δεσμεύουν τους προσφέροντες και θα ενσωματωθούν στη σύμβαση 

προμήθειας ειδών. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή 

ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου. 
14. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ‟ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
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κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει 

να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 
τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 

συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε 

θα ληφθούν υπόψη. ε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών 

χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση 

της έννοιας τους.  

16. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι 

έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της 
προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε 

πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προέλευσης των 

πάσης φύσεως ειδών και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο του διαγωνισμού.  

17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 

παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 

του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 

όρους.  

18. Μετά τη σύναψη της ύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που 
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  ε περίπτωση 

ανώτερης βίας και μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η 

αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου 

19. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για την απαιτούμενηπρομήθεια. 

20. Σο τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΥΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  
21. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου,μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

22. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 

στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 
118/2007). 

23. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. ε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

24. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. ε 

περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
25. ε περίπτωση συνυποβολήςμε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ‟ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». ε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Δεν 

αποκαλύπτονται πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά 

ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών και μάλιστα 

στοιχεία που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων δεν μπορούν να ανήκουν στην κατηγορία αυτή των εμπιστευτικών 

πληροφοριών. 
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ΑΡΘΡΟ 12.   Σιμές Προσφορών – Νόμισμα 
 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΤΡΨ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και 
ολογράφως (στην έντυπη προσφορά). 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΤΡΨ ή που καθορίζουν σχέση ΕΤΡΨ σε 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Σο τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ. την τιμή θα 
περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΥΠΑ, ο οποίος  βαρύνει τον Υορέα Διενέργειας.  

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος 

ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να 

έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

6. Οι τιμέςθα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Σιμήμονάδας χωρίς ΥΠΑ 

Β)ύνολο προσφερόμενης τιμής 

Γ) Ποσοστό ΥΠΑ και ύνολο ΥΠΑ  

Δ) υνολικό κόστος με ΥΠΑ 

7. Η τιμή χωρίς ΥΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

8. ε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίαςμεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Υορέα Διενέργειας 

αποτέλεσμα.  

9. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

10. ε περίπτωση μείωσης τιμών ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος 
να το αναφέρει στον  Αναθέτοντα  κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες 

ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν 

γίνονται δεκτές. 

11. ε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Υ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά 

τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ‟ αυτά.  
12. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές 

των διαφόρων μερών, από τα οποία ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο 

είδοςπρομήθειας.  

13. ε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

14. ΟΥορέας Διενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές 

είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο 

τουΥορέα Διενέργειας.  
15. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης 

του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

16. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που 

δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών υμφωνιών της Γενικής υμφωνίας 

Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 

τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά 

τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω 
του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) 

ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

17. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 

προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, 

το Ισραήλ και την Σουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 
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εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Σελωνειακής Ένωσης.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 13. Η Ισχύς των Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 365 ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 365 ημερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα 

μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ‟ όσον ζητηθεί από τον Υορέα 
Διενέργειας, κατ‟ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, οΥορέας 

Διενέργειαςμετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησηςθα  απευθύνει σχετικό 

έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 

ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  

παρατάσεις. 

6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 
οΥορέας Διενέργειας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. 

την τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους. 
7. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, 

συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά 

πράξεων ή παραλείψεων τουΥορέα Διενέργειας, που αφορούν τον διαγωνισμό. την 

περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, 
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Εγγύηση υμμετοχής 

 

1.  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 

των προσφερομένων ειδών του παρόντος διαγωνισμού (χωρίς ΥΠΑ).  

2.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

4. ε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να 

καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά 

τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο 
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διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς 

υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της 

κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
6. την περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από αυτά και β) στον προμηθευτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή 
απ‟ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των 

υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την 

ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.   

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον 

διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 

3. Συχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το 

άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.   

4. Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει σε ένα στάδιο αποσφραγίζοντας πρώτα τα 

δικαιολογητικά μετά τις τεχνικές προσφορές και τέλος τις οικονομικές προσφορές 
καταθέτοντας πρακτικό αξιολόγησης στο Δ.. του Νοσοκομείου. 

 Ανακοίνωση της κατακύρωσης στους προμηθευτές και πρόσκλησή τους εντός 

δέκα (10) ημερών να υπογράψουν τις συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Απόρριψη προσφορών 

 
ύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 

αιρέσεις,  

2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 
3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα 

της προμήθειας, 

4. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας, 

5. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη 

νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
6. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

7. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, 

8. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του 

π.δ. 60/2007,  
9. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 365 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

10. παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας διακήρυξης, 

11. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. Ενστάσεις–Προσφυγές 
 

 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 
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  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν 

και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται 
κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν 

την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο 

προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 

και 8α του Π.Δ. 118/2007. 

  Η ένσταση απευθύνεται στον Υορέα Διενέργειας και κατατίθεται εγγράφως, ως 

εξής: 
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο 
(Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Υορέα 

Διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων τουΥορέα Διενέργειας που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 

φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση τουΥορέα Διενέργειαςεκδίδεται μετά από 
γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό 

κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών 

από της υποβολής της. 

 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 

προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης τουΥορέα Διενέργειας. Η 
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Υορέα Διενέργειας) εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 
 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 

όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α 

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 

των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 

(Υορέα Διενέργειας) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του 

Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Σο 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου 
(Κ.Α.Ε.) 3741 („„παράβολα από κάθε αιτία‟‟). Σο ποσοστό του παράβολου και το ύψος 

των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης 

των Τπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Υ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005). 

  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση του Υορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού (νοσοκομείο). Οι 
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ενιστάμενοιλαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 

σώματός της σε αυτούς, από τον Υορέα Διενέργειας, με φροντίδα τους. 

  Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από τον Υορέα Διενέργειας. Επί της προσφυγής αποφασίζειοΥορέας 

Διενέργειας, ύστερα από γνωμοδότησητoυαρμόδιουσυλλογικούοργάνου. Η εv λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολήμε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητικήπροσφυγή. 
  Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν 

τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Κρίσεις – Αποτελέσματα 
 

 Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η τεχνική αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει δοκιμή (δοκιμές) επίδειξης ή / και δοκιμή (δοκιμές) επιδόσεων (σε χώρο 

που θα υποδείξει), που και αυτή (αυτές) λαμβάνονται υπ‟ όψη κατά την αξιολόγηση.  

Ανεπιτυχή αποτελέσματα κατά την δοκιμή επίδειξης ή τη δοκιμή επίδοσης 

αποτελούν κριτήριο για τη απόρριψη της προσφοράς από την Επιτροπή κατά την 
ελεύθερη κρίση της. 

  ΟΥορέας Διενέργειας δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά 

την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή 

ολικώς, τις προσφορές. ΟΥορέας Διενέργειας επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή 

ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  
 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 

 Η τιμή 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και τα σχετικά απαιτούμενα δείγματα. 

 Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Τπηρεσίες του Δημόσιου Σομέα. 

 Η ειδική εμπειρία, η ικανότητα και τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή εχέγγυα 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, 
στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

 Επίσης, οΥορέας Διενέργειας διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση 

της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του 

Π.Δ. 118/2007. 

(δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

της Τπηρεσίας. 

στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 

στοιχεία Ι και ΙΙ των 

περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος. 
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 

λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί το υλικό. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
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 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 20 (παρ.2,α) του ΠΔ 118/2007  στο Κεφάλαιο Γ, της παρούσας διακήρυξης 

και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.  

ε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι 

οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 

παρ. β) 

την περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της υμβάσεως διαμορφουμένου 

αναλόγως. 

ε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων 

διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Αρθρο 21 παρ. η Π.Δ.118/2007) 

τον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 

περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  

τους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, 
εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 

με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. ε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν 

προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα 

ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. 

τις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή 
ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων 

α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του ανάδοχου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι 

δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Κατακύρωση - Τπογραφή ύμβασης, Εγγυήσεις 
 

1. Η Τπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  προμήθειαςαπό 

την προκηρυχθείσαμέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσοτικά από την 

προκηρυχθείσαμέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό  

προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001 Ευρώ  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  

Υ.Π.Α.  
2. Για   κατακύρωση  μέρους   της   προκηρυχθείσαςπρομήθειας  κάτω του 

καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή 

του προμηθευτού. 

3. ε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσαςπρομήθειαςμπορεί να μετατίθεται ο 

χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

4. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από τον φορέα διενέργειας του 
διαγωνισμούμετά από εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού και  

ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή και στους 



30 

 

 

συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη 

παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 

προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική ύμβαση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (χέδιο ύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

5. Μεταξύ του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού και του προμηθευτού στον οποίο 

τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται ύμβαση, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

6. Η ύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτού, όπως έγινε 

αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας.  

7. Σο κείμενο της ύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
8. Συχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 

Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά 

δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης.   

9. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη ύμβαση και τα παραρτήματά αυτής 
ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 

ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση 

Κατακύρωσης και η Σεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

10. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του 

ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. ε 
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, 

της Εγγύησης υμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 

ενέργεια.  

11. Ειδικότερα, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού καταρτίζει τη σχετική ύμβαση, 
ο δε υποψήφιος προμηθευτής καλείται να υπογράψει τη ύμβαση μέσα σε 10 

μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ύμβασης.   

12. ε περίπτωση που ο προμηθευτής παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη ύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ τουΥορέα Διενέργειας η εγγύηση συμμετοχής 

χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. ΟΥορέας Διενέργειας στην περίπτωση αυτή 

καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της ύμβασης και ακολουθείται 

αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος προμηθευτής υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στον Υορέα Διενέργειας εξαιτίας της 
αρνήσεως του να υπογράψει τη ύμβαση. 

13. ε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 

τελικού κειμένου της ύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης 

υμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 

Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της 
ύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της 

Εγγυητικής υμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

14. Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός είναι 

υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του 

κατακυρωθεί χωρίς Υ.Π.Α.,με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Αυτή θα επιστραφεί 

μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και 

ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
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15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
16. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

17. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

18. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων 
προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα: 

α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προμήθεια και  

β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης  

19. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

20. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  προμηθευτή.  

21. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη 

και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

22. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης 
μετά από απόφαση του Δ.. του Γ.Ν.Φίου. 

23. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να 

μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 20.Τποχρεώσεις Αναδόχου 

 

  Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη 

ύμβαση σύμφωνα με τους όρους της ύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης 

Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά 

νόμο τον Υορέα Διενέργειας. 
  Ο προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό 

πληρεξούσιο να υπογράψει τη ύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του φορέα 

διενέργειας του διαγωνισμού και να ενεργεί κατ‟ εντολή και για λογαριασμό του για όλα 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και 

αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 
διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στον 

φορέα διενέργειας και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

  Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του προμηθευτού είναι μεταξύ 

άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη 

ύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 

σχετίζεται με τη ύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με 
τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του φορέα διενέργειας. 

  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τον φορέα διενέργειαςτου διαγωνισμού, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 

Προμήθειας. 
  Ο προμηθευτής εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

υπό προμήθεια προϊόντος και του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς 

επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ή των 
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. ε αντίθετη περίπτωση ο φορέας 

διενέργειας δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

προμηθευτή, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

  Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
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συμφέρον τουΥορέα Διενέργειας. 

  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη ύμβαση που θα συνάψει με τον 
φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. 

  ε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που 

αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι τουΥορέα Διενέργειας για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την 

παρούσα υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του φορέα διενέργειας του 

διαγωνισμού ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. 

  ε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της ύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους όρους.  

  την ως άνω περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει 

σχετικά εγγράφως τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν κατά την κρίση του 

φορέα διενέργειας οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η ύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό 

της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση 

του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

  Εφόσον ο φορέας διενέργειας αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη 
δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της ύμβασης, τότε ο προμηθευτής 

ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 

αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα 

οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω 

συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του 

αποχωρούντος μέλους. Ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίνει με Απόφασή της 
την αντικατάσταση αυτή. ε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο 

αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το 

δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21.  Πληρωμή – Κρατήσεις 
 

1. Η πληρωμή του προμηθευτού θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό 

διάστημα από την προσκόμισή τους. Σα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που 

πρέπει να προσκομίσει ο προμηθευτής είναι μετά από έκδοση χρηματικού 

εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: 
α) Σιμολόγιο παροχής προϊόντων 

β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων της τριμελούς επιτροπής  

γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος 

3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 

εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προμηθευτής βαρύνεται με 

τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται 

είναι οι ακόλουθες: 

- Τπέρ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικού Σαμείου Πολιτικών Τπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 

422/1981): 1,5%. Επί του ποσού αυτής επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσο-
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στού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 

τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943 ) 

- Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (Δ.Τ.6.α) Γ.Π./οικ. 36932/17-3-09 
Κ.Τ.Α.):2%.  

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

προμηθευτών 4%. (Ν.2286/1995 άρθρο 7 παρ.3) 

- Επίσης επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων.(Ν.4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3)  Επί του ποσού αυτής επιβάλλεται 

τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, 
υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943 ) 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 

του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
4. Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  

5. ε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 

χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, 

όπως έχει περιγραφεί στην Σεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, 

και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
6. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς τον φορέα 

διενέργειας κατά τη διάρκεια σύναψης της ύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της 

ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“projectleader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα 

εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών 

ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 
τμήμα της προμήθειας. ΟΥορέας Διενέργειας δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν 

γένει καθ‟ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 22. Τπεργολαβία 
 

1. Ο προμηθευτής, για την υλοποίηση της προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση 

αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της προμήθειας. 

2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον φορέα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Ο προμηθευτής ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 

υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για 

τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 

του. 

4. Ο προμηθευτής δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο 

εφ‟ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της ύμβασης. 

5. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο προμηθευτής απαιτείται να έχει τη 

γραπτή άδεια του φορέα διενέργειας. Σα τμήματα τα οποία καλύπτει η 
υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στον φορέα 

διενέργειας του διαγωνισμού, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του προμηθευτού από 

την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της ύμβασης. 

6. Ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει από τον προμηθευτή 

την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην 
εκτέλεση της προμήθειας που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της (προμήθειας), ο δε προμηθευτής υποχρεούται 

στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του φορέα διενέργειας, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη. 
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7. ε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας φέρει 

αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ 
 

 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 

στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 

προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την 
ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική 

τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική 

μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη 
δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Εάν διαπιστωθεί από την Τπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας 

που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η 

προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ. 118/2007, Η προσφορά απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική  μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή 

του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία 
δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

Κατ‟ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 

μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος 

εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή 

μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. ε όλες τις πιο 
πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από 

γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των 

παραγράφων 5.1 και 5.2 ή 5.3 του παρόντος άρθρου απαιτείται και στην περίπτωση 

αυτή. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς 

προηγούμενη έγκριση τουΥορέα Διενέργειας, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό 

του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 

του Π.Δ. 118/2007. 

Σα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι 

συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, 
ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, 

δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται 

η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τι διατάξεις 

της ΔΤ7/οικ. 2480 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 

93/42/ΕΟΚ/14-06-93 του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
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1. Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

3. Ψς περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος 

ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

Πλημμύρα. 
εισμός.  

Πόλεμος.  

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

4. Ο προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει προς το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο»με έγγραφό του και να 

επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Υορέα Διενέργειαςτης ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή 

μη κατάλληλαεκπλήρωσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 
 

1. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου». 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής. 
3. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από τον φορέα 

διενέργειας του διαγωνισμού αζημίως. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 

1.  Ο προμηθευτής και ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 

κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο 

δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β  ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΑΡΘΡΟ  1. Σεχνική Προσφορά 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο 

 

α/α ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΕ 

1 ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1ΛΙΣΡΟΤ ΠΛΗΡΕ 2.000 ΣΕΜ. 

2 ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1ΛΙΣΡΟΤ ΕΛΑΥΡΤ 3.000 ΣΕΜ 

3 ΓΑΛΑ  1ΛΙΣΡΟΤ  ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2.000 ΣΕΜ 

4 ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ ΜΠΛΕ 200gr 4%λιπαρά 5.000 ΣΕΜ 

5 ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ ΠΡΑΙΝΑ 200gr 2% λιπαρά 12.500 ΣΕΜ 
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Μέρος Α. υνοπτική Περιγραφή 

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στη παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 

1. Η προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής και να αναφέρονται χωριστά το ποσό της 

προσφοράς, ο ΥΠΑ και στη συνέχεια το συνολικό ποσό της προσφοράς. 

2. Οι τιμές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως (στην έντυπη προσφορά). 
3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των 

αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

 
 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ   ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΑΡΘΡΟ.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 Ανηικείμενο ηηρ διακήπςξηρ είναι η ππομήθεια Νυποω αγελαδινοω 
γάλακηορ για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Νοζοκομείος 
Υίος«κυλίτσειο». 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ         

 
 

α.αΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

 
   ΔΛΔΝΗ ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΛΤΗ 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΟΤ (ΑΡΗΘΜΟ- 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) 
 
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ:  
 

 

 

 

Αξηζκφο 
Δίδνπο  

Δίδνο Αγαζνχ Πνζφηεηα 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΟΤ  
 
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ: 
 
 

Αξηζκ
φο 
Δίδνπ
ο 

Δίδνο Αγαζνχ Σηκή κνλάδαο (ρσξίο 
ΦΠΑ) Αξηζκεηηθψο 

Σηκή 
κνλάδα
ο (ΜΔ 
ΦΠΑ) 
Αξηζκεη
ηθψο 

Πνζφη
εηα 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Αξηζκεηηθ
ψο 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 
Οινγξάθ
σο  

       

πλν
ιηθφ  
Κφζη
νο 
(Υσξί
ο 
ΦΠΑ) 

      

ΦΠΑ       

ΤΝ
ΟΛΟ  
ΜΔ 
ΦΠΑ 

      

 
 
 
 

………….., ……/…../…. 
 

Γηα ην δηαγσληδφκελν 
 
 
 

  (Ολνκ/κν- Τπνγξαθή) 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

 

 
 

 

1.Σο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, 

ώστε να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με 

τη διακήρυξη. 
 

 

2. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά με οδηγίες 

συντήρησης των προς προμήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να 

αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή. 
 

 

3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 
 

 

 

Τπόδειγμα Εγγύησης υμμετοχής 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΤΡΩ 

 
Εκδότης:           

Ημερομηνία Έκδοσης:         

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο»,  

Σμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,  οδόςΈλενας Βενιζέλου 2, Σ.Κ. 82100, Φίος. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν   για ευρώ    
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεωςμέχρι του ποσού των  

 ευρώ υπέρ της Εταιρείας   , οδός   , αριθμός    (ή σε περίπτωση 

Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της   δια την 
παροχή προμήθειαςειδών για την κάλυψη των αναγκών του  ………………….με την υπ‟ αριθμ.   

Διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ‟ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την    (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα 
(1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 
(Εξουσιοδοτημένη Τπογραφή) 
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Τπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Εκδότης:           
Ημερομηνία Έκδοσης:         

Προς την Επιτροπή Προμηθειών Τγείας,  

Σμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός……… αρ.     6, Σ.Κ. …………., Πόλη……. 

 

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν     για ευρώ    
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών   , οδός  , αριθμός 

 , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ‟  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει 

την ανάθεση   , συνολικής αξίας  , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη 

σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 

10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών………. του ………………... Ποσού     

Μετά τα παραπάνω, η Σράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)  , 2)    ατομικά για 

κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα 

σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να 

εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 

ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την     
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Τπογραφή) 
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…………. 

 Τ Μ Β Α  Η 

 

 

 την Φίο σήμερα την  …………μεταξύ: 

Αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Φίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ», που εδρεύει στην Φίο  ΑΥΜ 999094381 και Δ.Ο.Τ. 

Φίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του, 

……………………………………, 

 Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….   και το διακριτικό 

τίτλο ………………………. με ΑΥΜ …………….. της Δ.Ο.Τ. …………………. (στο εξής καλούμενη 

«προμηθευτής») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Σ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο 

……………, οδός ……………, με ΑΔΣ …………….. 

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

………………………… 

………………………………………… 

 
 Ήδη με την παρούσα η πρώτη συμβαλλόμενη,  αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία 

……………………………..…….(καλούμενη στο εξής «ο προμηθευτής») και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια 

ειδών…………………. που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της ύμβασης 
 

 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι ηπρομήθεια  ΝΨΠΟΤ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Φίου 

«κυλίτσειο», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Σεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Σίμημα –  Σρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

 

Σο συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω προμήθειας ειδών…. της παρούσας ανέρχεται στο ποσό 

των………………………………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Σα αναγκαία 

δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι μετά από έκδοση 

χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: 

α) Σιμολόγιο πώλησης των υπό προμήθεια ειδών για παραλαβή προηγούμενου μήνα 

β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων μηνός της τριμελούς επιτροπής  

γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος 

εισοδήματος 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε 

πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  
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ε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

Προμήθειας ειδών αγγειοπλαστικής-αγγειογραφίας που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει 
περιγραφεί στην Σεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή 

αυτή. 

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 

διάρκεια σύναψης της ύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 

(“projectleader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 

καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 
τμήμα της Προμήθειας ειδών αγγειοπλαστικής αγγειογραφίας. Σο Νοσοκομείο δεν υπέχει καμία ευθύνη 

για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ‟ 

οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / 

κοινοπραξίας.   

  
ΑΡΘΡΟ 3Ο : Φρόνος, Σόπος και Σρόπος Παράδοσης και Παραλαβής 

   

 Η προμήθεια,ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Σεχνικής προσφοράς του 

προμηθευτή, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας ύμβασης. 

 . 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

 Η παραλαβή της προμήθειας που θα παραδοθεί στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Φίου 

«κυλίτσειο» που στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Τπηρεσίες θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα 
εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

  Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών 

εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων 

του Νοσοκομείου. 

Επιπλέον, ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και 
συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, 

καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να 

συνοδεύει τα είδη της προμήθειαςκαθώς και να ενημερώσει συμπληρώνοντας το άρθρο 4 της παρούσας 

σύμβασης με τον σειριακό αριθμό (serialnumber), των αναλυτών ρουτίνας και εφημερίας. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους (εφόσον τούτο 
κριθεί αναγκαίο από την Τπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της 

καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση 

τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Τπηρεσία) και η 

διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο.   
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τποχρεώσεις και Ευθύνες του προμηθευτή 

  

 Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 
  
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

 Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση της προμήθειας, 

ο προμηθευτήςμε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στον Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο». την 

υπ‟ αριθ. ……………..………………..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ύμβασης, η οποία 

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης προμήθειας 

που του κατακυρώθηκε χωρίς Υ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού 
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……………………………...αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν 

λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Γενικό ΝοσοκομείοΦίου «κυλίτσειο»σε 
περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε 

ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

  
 Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση τουΥορέα Διενέργειας.  

 

ΆΡΘΡΟ 7ο: Λύση – Καταγγελία της ύμβασης – Έκπτωση Προμηθευτή 

  
 Η ισχύς της παρούσας ύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει ένα (1) έτος με 

δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.. 

 Σο Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο»δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου, 
(β) αν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 

Νοσοκομείου, 

(γ) αν οπρομηθευτήςεκχωρεί τη σύμβαση, 

(δ) αν ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 

ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

  
 Σο Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή 

σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας– μετά από 

μηνιαίαπροειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του προμηθευτή οι όροι και 

οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσεή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε μετά από αίτησή του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί 

η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 

απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 

ε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του 

Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η 
καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του 

Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 

 

  Ο φορέας διενέργειας αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση προς τον προμηθευτή,μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

  Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε τμηματικής παραγγελίας  

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 

118/2007.  
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 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του 

Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτήςαποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.  

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο: Ανωτέρα Βία 

 

 Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ψς περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου 

του προμηθευτή. 

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
Πλημμύρα. 

εισμός.  

Πόλεμος.  

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

 Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Νοσοκομείομε 

έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο» της ανώτερης βίας που 

επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της 
προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ  9ο   . Σίμημα- Σρόπος πληρωμής  

1 Σο σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, τυχόν εργασίες 

εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης 

συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ………… (…..00) ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. 

2 Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά 

προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 
3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν 

συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 
5. Φρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

.5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

.5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης 

τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο 

των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής. 
6.Η εξόφληση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003  

7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή 

του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου και 

μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις 

λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται 

ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη 
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υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

8. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες 
κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην 

οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 

9. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 

2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

10. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11. Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ειδικές Τποχρεώσεις του Νοσοκομείου  

 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, 

ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 
α) Να μεριμνούν για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισμό του από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό. 

β) Να προφυλάσσουν τα είδη από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων 

του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη 

κ.λπ.). 

γ) Να γνωστοποιούν στον Προμηθευτή οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας , 
χωρίς να προβαίνουν μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση κ.λπ., παρά μόνον έπειτα από 

προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ11ο: Σροποποίηση της ύμβασης 
 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι‟ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
 

 Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 ε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της ύμβασης ή εξ‟ αφορμής της, το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο» και ο προμηθευτής 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

 ε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο: Θέση της παρούσας ύμβασης σε ισχύ 
 

 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

ε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από ενιαίους διαγωνισμούς η 

σύμβαση θα πάψει να ισχύει. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 14ο: Λοιποί Όροι 
 

1. Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 
2. Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ‟ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη σύμβαση. Υέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την 

ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά 

τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

  

 

3. Σέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού 
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο Γενικό 

Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο» και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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