
   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      

         ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ         
 
Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                           Αρ.Διακ. 15/2021   
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Πληρ:Λεκαδίτη Χρ.   
          Μαυραντή Π..     
Τηλ: 210 4520835 
Φαξ: 210 4528948 
Email: prommet@yahoo.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης του ιού Sars-Cov-2 (μέθοδος PCR)  

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού,  
για διάστημα ενός μήνα 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και   
με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής με προϋπολογισμό 128.463,5€ (άνευ Φ.Π.Α.)  
(CPV 33696500-0) 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999233397 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00171.00102 

Κωδικός NUTS - 

Είδος Διαγωνιστικής διαδικασίας   Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  

Κριτήριο Αξιολόγησης Βάσει τιμής 

Κωδικός CPV 33696500-0 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 

Ημερομηνία αποσφράγισης Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 

Τόπος  Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας/Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου, Μπόταση 51, Πειραιάς 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 128.463,5€ (άνευ Φ.Π.Α.)  
128.768,74 € με ΦΠΑ) 

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών 120  ημέρες 

Γενικοί Όροι – Δικαίωμα Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

Τιμή – Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

Υπόδειγμα Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Πίνακας Ειδών – Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

Έντυπο «EEEΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
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Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»  
έχοντας υπ’ όψιν: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και το άρθρο 57 του Ν. 3659/08, 
ΦΕΚ-77 Α/7-5-.08. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε) και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί Διαθρωτικών αλλαγών στο Σύστημα Υγείας και 
άλλες διατάξεις , όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν .  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων … και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν  

11. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόμου 4152/2013 σχετικά με τις διατάξεις ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-5-2013) περί Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

13. Την υπ’ αρ. Π1/2390/16-10-2013 & την υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα τις Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

14. Το άρθρο 61 του Ν. 4146 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013) περί Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί Διοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-
συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

16. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
18. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής 

της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-
μελών,ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

19. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί Ρυθμίσεων για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

20. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

21. Την υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΣ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

22. Τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» 

23. Τις διατάξεις του ν. 4605/19, ΦΕΚ 52 Α/1-4-19: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/16. 

24. Την υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

ΑΔΑ: ΩΗΚΜ4690ΩΖ-ΑΣΥ



25. Το Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

26. Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

27. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

28. Την  υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

29. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

30. Την υπ’ αρ. 28/11-1018 (θέμα 12), απόφαση ΔΣ σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θα κατατίθενται τα τεχνικά 
εγχειρίδια (φυλλάδια και οδηγίες χρήσης). 

31. Την αρ. 2020/C 108 I/01/1-4-20 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται 
με την κρίση της νόσου COVID-19» 

32.  Την με αρ.πρωτ.2136/15-4-20 (αρ.24) Κατευθυντήρια οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα « "Ειδικά ζητήματα 
ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιοτης αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού 
COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του" (ΑΔΑ ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) 

33. Την με αρ.4/2-2-21 (Θέμα 2ο) Απόφαση Δ.Σ. Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  
«Αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του ιού Sars-Cov-2 (μέθοδος PCR) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού και διενέργειας διαδικασίας προμήθειας μέσω Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ν.Π. για 
Covid-19 (CPV: 33696500-0) και η ανακλητική αυτής με αρ.8/26-3-21 (Θέμα 1ο)  

34. Το υπ’αρ.πρωτ.5289/7-4-21 έγγραφό μας προς τη 2η ΔΥΠΕ με θέμα Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ποσότητας 
και χρόνου παράδοσης από το ΚΕΣΥΠΕ για την προμήθεια Πλήρους συστήματος ανίχνευσης ιού Sars-Cov-2 με τη 
μέθοδο PCR με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 

35. Την με αρ. 13/12-5-21 (Θέμα 1ο) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης προσφυγής σε (επόμενη) ανοιχτή διαπραγμάτευση για 
την προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης του ιού Sars-Cov-2 (μέθοδος PCR) αντιδραστήρια-αναλώσιμα  με 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την τροποποιητική αυτής με αρ.18/14-7-21 (Θέμα 
13ο) Αποσαφήνισης/Τροποποίηση με βάση το άρθρο 32 του Ν.4412/16 της απόφασης 13/12-5-21 Θέμα 1 «Απευθείας 
ανάθεση με συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξετάσεων ανίχνευσης του ιού Sars-Cov2 με τη μέθοδο PCR, για 
ένα μήνα»  

36. Την υπ’ αρ. 9638/24-06-21(ΑΔΑ: 622A4690ΩΖ-ΣΙΜ) Απόφαση Διοικητή για την συγκρότηση Επιτροπής για την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης και τις τροποποιητικές αυτής με αρ.πρωτ.11859/23-7-21 (ΑΔΑ Ω8ΥΟ4690ΩΖ-1ΘΛ) 
και 12469/4-8-2021(ΑΔΑ 6ΚΛΖ4690ΩΖ-Σ0Γ).  

37. Τον υπ’ αρ. 21REQ008886043 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήματος 
38. Τον υπ’ αρ. 21REQ0088886077 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου Αιτήματος. 
39. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση και ανάσχεση της μετάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 
40. Τον πιθανό κίνδυνο εξάπλωσης του ιού 

Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 
 
Την έναρξη της διαδικασίας διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (περ. γ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/16). για την προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης 
του ιού Sars-Cov-2 με τη μέθοδο PCR με παραχώρηση και συνοδού εξοπλισμού για διάστημα ενός μήνα, 
με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής και με προϋπολογισμό 128.463,5€ (άνευ Φ.Π.Α.), με συλλογή γραπτών προσφορών με 
σκοπό την προστασία του προσωπικού και των ασθενών του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» από τον κορωνοϊό, 
SARS-CoV-2 και την εξασφάλιση της αδιάλειπτη διενέργειας της εξέτασης αυτής από το Νοσοκομείο, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1359α του οικείου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (CPV33696500-0)  
και  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
 
Τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς, όπως τους έχει προηγουμένως αναζητήσει η αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης της παρούσης, κατόπιν διενέργειας έρευνας αγοράς, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν 
λόγω διαδικασία και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού πριν από τη σύναψη σύμβασης 
ως εξής: 

1. HELIX SQUARED IKE 
2. ARTHROINVEST 
3. RONTIS 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ  τουλάχιστον δύο ύστερα από προθεσμία (2) 
ημερών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο 
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσης και τα 
συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις 
www.metaxa-hospital.gr, στον ιστότοπο της Διαύγειας καθώς και στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
 
Α.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
Μπόταση 51 Τ.Κ. 18537 Πειραιάς 
Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο 

Πέμπτη 5 Αυγούστου 

 2021 

 
Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 

και ώρα 09.59.59’ 
 
 

 
Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 

και ώρα 10.00  

 

 
Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία, σε σφραγισμένο φάκελο, (είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση 51 Πειραιάς 
Τ.Κ.18537 στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο στο ισόγειο του Νοσοκομείου.  .  
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα 
επιστρέφονται στους προμηθευτές 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει ήδη οριστεί για τη διενέργεια της 
παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  
-στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,  
-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr, και  
-στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση  https://www.metaxa-hospital.gr 
 
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσης και μόνον όσα έχουν 
προηγουμένως προσκληθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα::  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  
(άρθρο 25 του Ν.4412/16)  
και μόνον ΌΣΟΙ έχουν προηγουμένως προσκληθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και αποτυπώνονται 
στην παρούσα Πρόσκληση.   
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την ισχύουσα νομοθεσία  
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

I. Παράρτημα Α΄ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
II. Παράρτημα Β’-  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

III. Παράρτημα Γ’-  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
IV. Παράρτημα Δ΄   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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V. Παράρτημα Ε’-  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ 
VI. Παράρτημα Στ’  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
επικοινωνούν με το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
prommet@yahoo.gr. 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία  είναι διαθέσιμη και η τηλεφωνική γραμμή 210 4520 835 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 8.00-14.30. . 
Σημειώνεται ότι  κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
   
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

  

rRT-PCR ΓΙΑ SARS-CoV-2  
ζητούμενη ποσότητα-διενέργεια 4.800 εξετάσεων  

Συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  128.766,74€ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή 
ΤΙΜΗ ΑΠΌ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

REAL TIME PCR ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΥΟ 

ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΠΜΟ18401 4800 ΤΕΣΤ 19 91200 0% 0 91200 

2 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΧTRACTION  RNA IOY 

SARS-COV-2 ΑΝΠΜΟ18402 4800 TEST 6 28800 0% 0 28800 

3 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ PCR 

ΤΡΙΒΛΙΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΠΜΟ18403 100 ΤΕ 9,8000 980 24% 235,2 1215,2 

4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ PCR ΦΙΛΜ ΑΝΠΜΟ18404 100 ΤΕ 2,835 283,5 24% 68,04 351,54 

5 

ΣΤΕΙΛΕΟΙ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΕΙΚΗΣ 

ΛΗΨΗΣ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ 

SARS-COV-2 ΑΝΠΜΟ18405 4800   1,5 7200 0% 0 7200 

  ΣΥΝΟΛΟ         
 

    128766,74€ 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι ως άνω αναφερομένοι (υπο)κωδικοί (α/α 1-5) αναλύουν και εξειδικεύουν τα απαιτούμενα μέσα, ήτοι τα 
Αντιδραστήρια και τα λοιπά αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια της ζητούμενης εξέτασης rRT-PCR ΓΙΑ 
SARS-CoV-2 (ανεξαρτήτως και παράλληλα της απαίτησης για την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού εκ μέρους των υποψηφίων προμηθευτών).  
Δεδομένου ότι ως ζητούμενο είδος παραμένει η ίδια η εξέταση,  η προσφορά των υποψηφίων 
προμηθευτών θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και επί ποινή απορρίψεως το σύνολο των 
απαιτούμενων και απαραιτήτων μέσων για τη διενέργειά της, δηλαδή τα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και το 
συνοδό εξοπλισμό.  
Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που η προσφορά της, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων 
αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης,  θα αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει 
τιμής ανά εξέταση, η οποία και θα προκύπτει συνολικά μετά από την άθροιση του πλήθους των επιμέρους 
αξίων (ποσότηταΧτιμή) έκαστου προσφερόμενου υποκωδικού/είδους για τη διενέργειά της.  
 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΝΠΜΟ 184ΧΧ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Ο προμηθευτής να προσφέρει σύστημα δειγματοληψίας ειδικών στυλεών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 
υλικό μεταφοράς με EDTA, Tris-HCL και αδρανοποιητικό άλας γουανιδίνης, το οποίο είναι συσκευασμένο  
σε αποστειρωμένο φιαλίδιο και κατάλληλο για ιούς 
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Ο προμηθευτής να προσφέρει δωρεάν αυτόματο σύστημα απομόνωσης DNA, RNA και πρωτεϊνών με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Η απομόνωση των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών να πραγματοποιείται με τεχνολογία μαγνητικών 
σφαιριδίων 
- Να διαθέτει ειδικό  λογισμικό με αποθηκευμένα πρωτόκολλα για απομόνωση γενωμικών, βακτηριακών και 
ιϊκών νουκλεϊκών οξέων από ευρύ φάσμα βιολογικών δειγμάτων (ολικό αίμα, ιστούς, κύτταρα, βιολογικά 
υγρά κλπ) 
- Να διαθέτει μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας από 24 έως 32 δείγματα ταυτόχρονα 
- Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη λάμπα UV ακτινοβολίας για την αποστείρωσή του 
- Να διαθέτει οθόνη αφής, ώστε να μην απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, για εξοικονόμηση χώρου 
-Σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του αυτόματου συστήματος απομόνωσης  RNA, ο προμηθευτής να 
προσφέρει άμεσα δωρεάν εναλλακτικό σύστημα απομόνωσης RNA με όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια 
και αναλώσιμα. 
Η ανίχνευση του ιού SARS-CoV 2 να γίνεται με εμπορικά διαθέσιμο κιτ, το οποίο: 
- Να είναι κατάλληλο για διαγνωστική χρήση (CE/IVD) 
- Να ανιχνεύει τουλάχιστον τα γονίδια RdRP και N του ιού 
- Όλες οι διαδικασίες στο θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου να πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο  
- Να περιλαμβάνει στη συσκευασία του όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του 
πρωτοκόλλου  RT-Real-time PCR 
- Να περιλαμβάνεται τόσο ο θετικός, όσο και ο αρνητικός μάρτυρας. 
- Να ανιχνεύει ταυτόχρονα ανθρώπινο γονίδιο αναφοράς ή/και να περιλαμβάνει εσωτερικό μάρτυρα, ο 
οποίος να μπορεί να προστεθεί, είτε στη φάση της απομόνωσης, είτε κατά το στάδιο του PCR setup, και να 
ανιχνεύεται ταυτόχρονα με τα γονίδια του ιού. 
- Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, με όριο ανίχνευσης ίσο ή μικρότερο των 
0,2copies/μl διαλύματος αντίδρασης PCR για κάθε γονίδιο που ανιχνεύεται. 
 
- Το κιτ να είναι συμβατό με το θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Biorad CFX-96 που υπάρχει ήδη 
εγκατεστημένος στο εργαστήριο 
Ο προμηθευτής να προσφέρει δωρεάν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα (κατάλληλο κιτ απομόνωσης 
γενετικού υλικού, PCR πιάτα συμβατά με τον παραπάνω θερμικό κυκλοποιητή, κατάλληλα sealing films 
κλπ) που απαιτούνται για το σύνολο της διαδικασίας. 
Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης εντός 2 ημερών. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Τρόπος υποβολής Προσφορών 

Προσφορές θα κατατίθενται εντύπως, έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία, σε σφραγισμένο φάκελο, (είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση 51 Πειραιάς 
Τ.Κ.18537 στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο στο ισόγειο του Νοσοκομείου στην ελληνική γλώσσα.  

Ο φάκελος έκαστης προσφοράς πρέπει να φέρει ευκρινώς στην εξωτερική του πλευρά τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
-Την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
-Την επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.  
-Τον αριθμό της Πρόσκλησης.  
- Το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
-Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών της παρούσης.  
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)  
 
«Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.», σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.   
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Σημειώνεται ακόμη ότι όσον αφορά στην υποβολή ιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 32 του ν. 4782/2021 η οποία τροποποίησε την παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/16, 
προβλέπεται ότι: «Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται 
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 2690/1999 (Α΄45) 
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.»  
  
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκομίσει εντύπως έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου: 
-την εγγυητική επιστολή  
- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν την υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4782/21 με την οποία τροποποιείται παράγραφος 7 του 
άρθρου 92 του ν. 4412/16 
- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
 
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων, 
επιτρέπεται από τον δικηγόρο: «γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η 
μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι 
οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που 
μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 
μετέφρασε.» 
Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλομένου σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειμένου θα πρέπει να τίθεται 
το παρακάτω κείμενο τύπου: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου 
νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω την μετάφραση αυτή σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της 
γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι 
οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. 
Τόπος-ημερομηνία 
ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει» ή αντίστοιχο. 
  
 
1.2 Περιεχόμενο Προσφορών  
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δύο 
(2) ξεχωριστούς σφραγισμένους (υπό)φακέλου;: 
(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  τα  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά» και  
(β)  έναν  (υπο) φάκελος με την  «Οικονομική Προσφορά».   
Ειδικότερα:  
 
1.2.1 «Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά» 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε 
συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:  
 
Ι. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) του αρ. 79 και 79Ατου Ν. 4412/2016.  
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου 
εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (L 3), και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή στη διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ή σε μορφή pdf στο site του Νοσοκομείου. 
Το ΕΕΕΣ ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις ως εξής: 
1 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί 
κριτηρίων επιλογής, 
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3 τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84, περί 
περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.  
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ 
περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς. 
 
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :  
 
• Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα  
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπερεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δε στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
 
• Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό  
παράπτωμα:  
 
• Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής  
Α: Καταλληλόλητα  
 
• Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη 
συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.». 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι:  
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

• Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί  

 Αποδέχεται ή δεν αποδέχεται, μετά το πέρας της αξιολόγησης των αρχικώς υποβληθέντων προσφορών, 
περαιτέρω διαπραγμάτευση τιμής, και, στην περίπτωση αποδοχής, να δηλώνονται τα στοιχεία του Νομίμως 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (Ονοματεπώνυμο, email επικοινωνίας), στον οποίο 
η αρμόδια επιτροπή διενέργειας δύναται να απευθύνει σχετικό αίτημα αποστολής «βελτιωμένης οικονομικής 
προσφοράς» και ο οποίος είναι ο αρμόδιος να την υποβάλλει 

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
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• Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του 
με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και του Ν.4624/2019, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
μέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16 ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και 
συγκεκριμένα: 
-Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ πρέπει να προσκομίσει: 

 Iσχύον Kαταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.Μ.Η. (βάσει του άρθρου 2 
του ν.4250/14 περί κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και 
ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.). 

 Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα μέλη του ΔΣ, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της 
καταχώρησης στην οποία να υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το ΔΣ και τη νέα 
εκπροσώπηση.  

-Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
 Iσχύον Kαταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.Μ.Η. (βάσει του άρθρου 2 

του ν.4250/14 περί κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και 
ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.). 

 Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών, βεβαίωση της 
αρμόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής 
της  καταχώρησης, όπου να υπάρχει δημοσιευμένη η νέα εκπροσώπηση. 

-Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε πρέπει να προσκομίσει: 
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014. 
 Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

 
-Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
 
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του νομικού 
προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, οι  
διαχειριστές, που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα  έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
 
-Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
 Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, 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. Σε 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. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 
ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών. 
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Τεχνική προσφορά 
  
 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Επίσης στον ίδιο φάκελο πρέπει να συμπεριληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986, του προσφέροντος ότι :  
α) έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και  
β) η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Παράρτημα 
«Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού και μαζί με αυτή προσκομίζονται και όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις Τεχνικές 
προδιαγραφές 
 
Πιστοποιητικά ποιότητας. 
Ο προσφέρων πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριμένη ενότητα της 
τεχνικής προσφοράς τους και: 

1. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), στα οποία να υπάρχει σαφής αντιστοίχιση με τον 
εκάστοτε αύξοντα αριθμό του Πίνακα Ζητουμένων Ειδών. 

2. Αντίστοιχους κωδικούς ΕΟΦ ανά προσφερόμενο είδος, εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 87 του Νόμου 
4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019 από τις 10 Απριλίου 2019 διακόπτεται η λειτουργία του “Μητρώου 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” που τηρούσε το ΕΚΑΠΤΥ ή σχετική αίτηση προς τον ΕΟΦ, για την 
οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για την πορεία 
αυτής από την αρχική ημερομηνία υποβολής της. 
 

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος 
ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριμελούς 
επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 
εξόδων, μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) 
ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας η προσφορά καταβολής του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 
Δηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16): 
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα παραγωγής του 
προσφερόμενου προϊόντος και 
2. Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώνουν επίσης την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.» 
 

 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ συμπληρωμένος, επί 
ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό έντυπο (υπό) φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Για τους σκοπούς της παρούσης διαδικασίας έκαστος υποψήφιος θα αποτυπώνει στην προσφορά του, τόσο 
την τιμή της εξέτασης, βάσει της οποίας θα γίνει και η κατακύρωση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας αυτής, όσο και τα επιμέρους κόστη στα οποία αναλύεται, δηλαδή την ποσότητα και τιμή για 
κάθε απαιτούμενο αντιδραστήριο και αναλώσιμο για τη διενέργειά της, στο οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν συμπεριλάβει και το κόστος του συνοδού εξοπλισμού.  
 
Επισημαίνεται ότι: 
-Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει 
τέτοιας φύσης προσφορές δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν 
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-Οι έντυποι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

-Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της έντυπης προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση,  οι συνδιαγωνιζόμενοι θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  

-Οι προσφορές, οι οποίες μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται επί αποδείξει, θα πρέπει να περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στην παρούσα πρόσκληση.  

-Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαμβάνονται υπόψη.  

-Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που 
παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη παρούσα 
πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται ως απαράδεκτες και χωρίς να αποσφραγιστούν οι έντυπες 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.  

-Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των 
προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα.  

-Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
-Γίνονται δεκτές προσφορές MONON όσων υποψηφίων οι προσφορές προσφέρουν όλα τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για τη 
διενέργεια της ζητούμενης εξέτασης.   
 
-Οι δικαιούμενοι να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων, των τιμών που προσφέρθηκαν και 
οποιαδήποτε στοιχείου που αφορά στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία θα μπορούν να το 
πράξουν μετά από την έκδοση Απόφαση κατακύρωσης, κατόπιν ραντεβού με την αναθέτουσα αρχή, 
όπου θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ώστε να αποφευχθούν οι συνθήκες συνωστισμού.  
 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’  ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος προσφοράς. Μετά από τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τ’ αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία 
ανάθεσης συνεχίζεται  με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
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δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους (παρ.5, άρθρο 39 του  Ν. 4782/2021, ΦΕΚ-36 Α/09-03-2021, 
όπως τροποποιεί το άρθρο 97 του ν.4412/16) 
 
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την 
κατάθεσή της και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ή μετά από την 
αποδοχή παράτασης αυτής. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω των 
αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των (υπό)φακέλων: 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». 
 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών έπεται η αξιολόγησής τους, η οποία θα διενεργηθεί ως 
ακολούθως: 
Αρχικώς θα αποσφραγισθεί ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια θα αποσφραγιστούν και θα μονογραφούν 
οι επιμέρους δύο (2) (υπό)φάκελοι: 

1. «δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών» και  
2. «οικονομικών προσφορών».   

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών . 
Στη συνέχεια αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  
Τέλος,  μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ακολούθως προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κατάταξης των μειοδοτών 
και στο οποίο διατυπώνει αιτιολογημένα την άποψή της για το εάν η προσφορά της μειοδότριας είναι 
συμφέρουσα για το Νοσοκομείο μας.   
 
Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, είτε να 
αναθέσει την προμήθεια της παρούσης με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς (περαιτέρω) διαπραγμάτευση, 
είτε να απευθύνει ηλεκτρονικό μήνυμα προς ΟΛΟΥΣ τους οικονομικούς φορείς που οι προσφορές τους 
έτυχαν οικονομικής αξιολόγησης και δήλωσαν με σχετική Υπεύθυνη δήλωση την αποδοχή της διαδικασίας 
περαιτέρω διαπραγμάτευσης τιμής (βλ. περιεχόμενο προσφορών Δικαιολογητικά συμμετοχής) προκειμένου 
να υποβάλλουν εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης από την λήψη της σχετικής ειδοποιήσεως στο Τμήμα 
Γραμματείας-Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  
 
Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεν ενημερώνονται  για την αποδοχή 
ή την απόρριψη της προσφοράς τους από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
Η κατακύρωση τελικά θα γίνει σε εκείνον τον/τους προμηθευτή/ές με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή, εκ των προμηθευτών οι προσφορές των οποίων 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  
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Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 1 της 

παρούσας.  
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.  
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  
8. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών μια ημέρα πριν 

τη διενέργεια/αποσφράγιση του Διαγωνισμού. 
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή 
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα 
απορρίπτεται.  

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισμό, με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης  χωρίς καμία απαίτηση ή 
δικαίωμα οιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων.  
Επίσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 106 του ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στις περιπτώσεις: 

 Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών και των αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων 

 Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

 Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 
του άρθρου 46 του ν.4782/21 

 Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

 Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης 

 Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών 

 Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 Διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή από το ίδιο το Νοσοκομείο 
εφόσον λάβει έγκριση εκ μέρους του ΚΕΣΥΠΕ για τη διενέργεια σχετικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας βάσει ΠΝΠ, λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης (COVID-19)  

 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιμοποιηθεί. 
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 Όταν 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. 

 
Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν να 
συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην 
παρούσα πρόσκληση). 
 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λόγω του 
επείγοντος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα - δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 στο Τμήμα 
Γραμματείας-Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  
 
Πιο συγκεκριμένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαιτείται η 
προσκόμιση των ακολούθων: 
 
α) Για την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και για τον έλεγχο των ποινικών καταδικών που σχετίζονται με 
αδικήματα  που ορίζονται στη διάταξη αυτή 
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73,και το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 και στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 και στην περ. β’ της παρ. 4 του 
άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
β) για την παράγραφο 2 περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των 
περιπτώσεων όπου  ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
-Ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
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1. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, 
βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.  
2. Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους- μέλους ή χώρας.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 73 
-επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο 
εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))  και  
- ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
-Ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στις καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

1. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 73: 
-επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο 
εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και  
- ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  

2.  Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 
περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) και  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Σημειώνεται ότι εάν αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού. 

Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, 
για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του 
εργατικού δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 73, η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ' ελάχιστον, να εφαρμόσει όσα ορίζονται στις περ. β' και δ' της παρ. 2 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115) 
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 γ) για την παράγραφο 4 περίπτωση β του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των περιπτώσεων όπου 
ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου, πιστοποιητικά από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές: 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα παράγραφος 
διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις 
των αρμοδίων αρχών 

iii. γ)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β:  
α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και  
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4412/16 όσον αφορά στη  ΜΗ επιβολή εις 
βάρος υποψηφίου προμηθευτή ή αναδόχου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε μελλοντικές διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και συμβάσεων παραχώρησης Οριζόντιος Αποκλεισμός από 
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον 
οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 
παραχώρησης. 

 ε) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα), οι αναθέτουσες οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’, με το οποίο να 
πιστοποιούνται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στα 
άρθρα 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί 
κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.  Πιο συγκεκριμένα: 

Για την Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού εγγραφής 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Για την Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία 
του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά περ.α-ε, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4412/16 και την παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.4412/16 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμον αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους.». Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).   

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της διασποράς του ιού COVID-19 θα 
ληφθεί υπόψη το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄84) και η παράγραφος Δ της από 15-04-2020 Κατευθυντήριας Οδηγίας της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), σύμφωνα με τα οποία λόγω της αδυναμίας έκδοσης των 
σχετικών πιστοποιητικών των αρμοδίων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, προβλέπεται η 
αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr και η προσκόμισή τους εκ των υστέρων, ήτοι 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη 
δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα 
συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα από τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφαλιστικούς φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή έγχαρτη 
έκδοση, λόγω θέσης τους σε μερική αναστολή λειτουργίας.  

 

5.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος) θα πρέπει να ολοκληρωθεί, λόγω και του επείγοντος 
χαρακτήρα της προμήθειας, το αργότερο έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
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Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών αξιολόγησης 
της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών 
και πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών). 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε 
πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει.,  όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.. Εφόσον, η 
διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Με την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι 
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο Βιβλίο IV και δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 
327 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127Α΄),, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγω ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική 
επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198ΑΚ. 
 

6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 4% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκομιστεί από τον προμηθευτή, 
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, πριν την υπογραφή της σύμβασης και με ημερομηνία 
έκδοσης αυτής, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης της 
σύμβασης,   
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 
 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 
  
Στην παραπάνω εγγύηση πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 
ως εξής (βλ. συνημμένο υπόδειγμα): 
α) η ημερομηνία έκδοσης,  
β) ο εκδότης,  
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών),  
δ) ο αριθμός της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) η πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,  
ζ) οι όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) η ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, ο αριθμός και ο τίτλος της σχετικής 
σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

  
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι διοικητικές προσφυγές ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 360 και επόμενα 
του Ν. 
4412/2016. 
 

8. ΤΙΜΕΣ 
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται ανά μονάδα είδους, όπως καθορίζεται στην παρούσα 
πρόσκληση.  
Πιο αναλυτικά, οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., το ποσοστό του οποίου (Φ.Π.Α.), θα 
πρέπει να αναφέρεται εμφανώς στην οικονομική προσφορά της εταιρείας, εφόσον αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο για την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής και κατ’ επέκταση της αποπληρωμής του τιμολογίου. 
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό όμως σύνολο στρογγυλοποιείται στο δ΄ 
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δεκαδικό ψηφία, προς τα άνω εάν το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε,   λόγω του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος 
καταχώρησης τιμολογίων.    
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 
Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα 
της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της. Το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση που ήθελε συναφθεί στην περίπτωση που, είτε υπάρχει 
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή και γίνεται αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε έτσι ορίζουν 
αντικειμενικά υπάρχουσες και απρόβλεπτες περιστάσεις. Tο χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και προϋποθέτει την έκδοση σχετικής Απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή 
 

Τροποποίηση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
   
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 
 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

 Ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάσταση και εκπαίδευση. 
 Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν 
διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή εφόσον 
το ίδιο το Νοσοκομείο λάβει έγκριση εκ μέρους του ΚΕΣΥΠΕ για τη διενέργεια σχετικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας βάσει ΠΝΠ, λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης (COVID-19)  
 
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  
 

 

10.ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση θα πρέπει να γίνει εντός του συμβατικού χρόνου δύο (2) ημερών, από την  έγγραφη 
ειδοποίηση του Νοσοκομείου (Δελτίο Παραγγελίας) και συγκεκριμένα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού, η 
οποία θα πρέπει να περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ σαφή αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 
της Οικονομικής Δέσμευσης έκαστης παραγγελίας, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην 
προσφορά του προμηθευτή) προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα 
συναφθεί και έπειτα από σχετική ενημέρωση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού, όσο και του Τμήματος στο 
οποίο προορίζεται., για την ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης.  
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Μετά από την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται: 
α. Με μακροσκοπική εξέταση 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή) 
γ. Με πρακτική δοκιμασία (σχετικά με τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 
 

Επίσης για την ολοκλήρωση του έργου της παραλαβής, εκτός της υποχρέωσης ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, για κάθε παραγγελία,  θα συντάσσεται πρακτικό πιστοποίησης από επιτροπή του Νοσοκομείου, 
με έργο την πιστοποίηση του αριθμού των εξετάσεων που τελικώς πραγματοποιήθηκαν στον αναλυτή και ο 
οποίος θα πρέπει να συμφωνεί με τον καταγεγραμμένο αριθμό εξετάσεων του καταμετρητή του 
μηχανήματος και με το QC (Quality Control System).  των εργαστηρίων (εφόσον υπάρχει).  
Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταγραφή του αριθμού των εξετάσεων που τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκαν, παρότι παραγγέλθηκαν και θα αποτελούν το απόθεμα εξετάσεων για τη διενέργεια του 
επόμενου σχετικού πιστοποιητικού.   
 
Ουσιώδης διευκρίνιση για τη σύνταξη πρακτικού/ών πιστοποίησης εξετάσεων (ενδιάμεσων ή τελικού) συνιστά 
το γεγονός ότι σε περίπτωση που οι προβλεπόμενοι συμβατικοί αναλυτές δύνανται να αποθηκεύουν 
μετρήσεις εξετάσεων για διάστημα μεγαλύτερο του αναφερόμενου σε έκαστη παραγγελία, τότε η επιτροπή 
δύναται να συντάσσει πρακτικό πιστοποίησης εξετάσεων για διάστημα μεγαλύτερο αυτού, ακόμη δε και επί του 
συνόλου των προβλεπομένων εξετάσεων  της σύμβασης (τελικό πρακτικό πιστοποίησης εξετάσεων). Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση ωστόσο θα πρέπει τούτο να γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Προμηθειών για την 
καλύτερη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών πληρωμής της εταιρείας.  
 
Ως εκ τούτου, κατά τον απολογιστικό έλεγχο μετά τη λήξη της σύμβασης, θα δικαιολογούνται 
αποκλίσεις της τάξης του 10 % (ανάλογα με την εξέταση), λόγω επαναλήψεων, επιβεβαιώσεων κλπ, οι 
οποίες (πιθανά) δεν καταγράφονται στα μηχανογραφικά δεδομένα του νοσοκομείου. Από την αξία του 
αριθμού των εξετάσεων που καταμετρήθηκαν θα αφαιρείται η αξία των πιστοποιήσεων και των αποθεμάτων 
(λόγω π.χ. συσκευασίας), ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αποκλίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στο Νοσοκομείο αντίστοιχα 
πιστωτικά τιμολόγια. 
Στη διαδικασία καταμέτρησης θα ενημερώνονται οι εταιρείες από την επιτροπή παραλαβής, προκειμένου να 
παρευρίσκεται εκπρόσωπος τους στη διαδικασία καταμέτρησης των διενεργηθέντων εξετάσεων, ο οποίος θα 
προσυπογράφει το σχετικό πρακτικό.  
Η μη παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας μετά από έγγραφη ειδοποίησή 
του, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της πιστοποίησης του αριθμού των εξετάσεων από την επιτροπή και θα 
καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει το Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός τριών (3) 
ημερών μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής του μηχανήματος, αποξηλώσεις εγκαταστάσεις, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση τυχόν 
ζητούμενης εκπαίδευσης.  
 
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα (ποσοτική και ποιοτική). 
 
Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής του Νοσοκομείου οι 
εκάστοτε συσκευασίες να αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι 
δυνατόν να ταυτοποιούνται άμεσα τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α) Πληροφορίες 
Ιχνηλασιμότητας:                                  
 
- ημερομηνία 
λήξης                                                           
- ημερομηνία παραγωγής ή συσκευασίας 
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας 
- αριθμοί παρτίδας (Lots) 
- βάρος 
- CE* 
- πληροφορίες για συγκεκριμένες συνθήκες 
παραγωγής 
...κτλ. 

 (β) Πληροφορίες Διακίνησης:  
 

- επωνυμία κατασκευαστή 
- επωνυμία αποστολέα 
- ημερομηνία αποστολής  
- ποσότητες 
- περιγραφή περιεχομένου 
- Κωδικός εμπορίου  
- Κωδικός Ε.Ο.Φ. ή/και ΕΚΑΠΤΥ  
- αριθμός τιμολογίου  
....κτλ. 
 

Πηγή: 
http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html 
Συμπλήρωση από το Νοσοκομείο 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν 
αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, περί χρόνου 
παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, 
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα 
παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης  παροχής 
υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν ανάγονται στον κύκλο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του αναδόχου και στη σφαίρα κινδύνου αυτού 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
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Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32. 
Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην 
ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου 
αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.» 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από 
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα 
νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.  

11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις 
περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται 
στην παρούσα πρόσκληση.  
 

12. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική παραλαβής (ποσοτική-ποιοτική) από το 
Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται 
αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά, και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, 
μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών 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. 

3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). . 

4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής της ισχύουσας νομοθεσίας για 
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) 

4.2. 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.  

5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν (ή μετά από την ημερομηνία σύνταξης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοθέντων), η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
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2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 
Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,   καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η 
υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, 
δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη 
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά. 
 Ι. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
ΙΙ. Υπέρ Δημοσίου 0,02%, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
ΙΙΙ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 
IV.Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%  
V. Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΑΕΠΠ 
VI.Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 
VII ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 
8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήματος  

 ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8% 
 ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 

9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 
του Ν. 4412/2016.  
 

 
13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
 

14..ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
της αποκατάστασή της.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.  
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15. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016[1]. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

16.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 
Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά 
δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.  
 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 
Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

Το νοσοκομείο αναλαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού 
του προμηθευτή.  
 

18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του 
Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210-4520835. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 
 
 
 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 4412/16. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      

    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ        
 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ: 213 2079100 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Πληρ: Λεκαδίτη Χρ. 
           Μαυραντή Π.       
Τηλ: 210 4520835 
FAX: 2104528948 
Email:prommet@yahoo.com 

Μ Η Ν Ι Α Ι Α      Σ Υ Μ Β Α Σ Η       ΑΡ.1/9/2021 

 
Για την προμήθεια «Πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης του ιού Sars–Cov-2 (μέθοδος PCR) 

αντιδραστήρια αναλώσιμα με παραχώρηση συνοδό εξοπλισμό για ένα (1) μήνα και τη διενέργεια 
4.800 εξετάσεων» 

CPV: 33696500-0 

 
Στον Πειραιά σήμερα ………………… μεταξύ του Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, εκπροσωπούμενου 
νόμιμα από τον Διοικητή Χαράλαμπο Διον. Τουμπέκη και της εταιρείας…………. (ΑΦΜ…………… ) 
εκπροσωπούμενης νόμιμα από ……..……………………….………………………. συμφωνήθηκαν και 
έγιναν δεκτά τα παρακάτω: 
 
Ύστερα από την με υπ’ αρ.15/21 πρόσκληση διαπραγμάτευσης με αριθμό 9/2021 για την προμήθεια 
«Πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης του ιού Sars–Cov-2 (μέθοδος PCR) αντιδραστήρια αναλώσιμα με 
παραχώρηση συνοδό εξοπλισμό για ένα (1) μήνα» για την επείγουσα κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου, αναδείχθηκε ως ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία ……………………(ΑΦΜ ………), η 
οποία στο εξής καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, για την προμήθεια των ειδών όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω Πίνακα 1 «Κατάσταση και Περιγραφή Ειδών», σύμφωνα με τη τελική κατακύρωση του 
διαγωνισμού, που έγινε με την  υπ’ αρ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός του 
συμβατικού χρόνου δύο (2) ημερών, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, έπειτα από 
την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου (Δελτίο Παραγγελίας) και συγκεκριμένα του διαχειριστή του 
είδους και με σαφή αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της Οικονομικής Δέσμευσης 
της παραγγελίας, [εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην προσφορά του προμηθευτή) 
προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί, στις Αποθήκες του 
Νοσοκομείου]. 
 
Για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι 
της παρούσας διαπραγμάτευσης, η προσφορά σας όπως επισυνάπτεται στο παρόν παράρτημακαι οι 
διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με το ν. 4412/16. 
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Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της   
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
όταν υπογραφούν συμβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής  
πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  
 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατάθεσε τη με αριθμό  
…………………… εγγυητική επιστολή ποσού …………. € της  ………………………………..  η οποία θα 
επιστραφεί μετά τη λήξη και την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (ProductID) που 
έχει δοθεί από τον  ΕΟΦ, με το Άρθρο 87 του Νόμου 4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019 
 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του 4152/13,  έπειτα από την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με την προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ 
 

  
rRT-PCR ΓΙΑ SARS-CoV-2  

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.800 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. 
Ή ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

          
Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
ορίζονται στην απόφαση διενέργειας της παρούσας διαπραγμάτευσης, σε συνδυασμό με την τεχνική 
προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας.  
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4412/16. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους 
συμβαλλομένους και πήρε ένα ο προμηθευτής και δύο το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ. 
Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    
        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης στην 
ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις 
οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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Ταυτότητα του αγοραστή 

 
Επίσημη ονομασία: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΜΕΤΑΞΑ" 
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999233397 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.metaxa-hospital.gr 
Πόλη: Πειραιάς 

Οδός και αριθμός: Μπόταση 51 

Ταχ. κωδ.: 18537 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΜΑΥΡΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Τηλέφωνο: 2104520835 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: prommet@yahoo.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 
προμήθεια εξετάσεως ανίχνευσης του ιού Sars Cov2 με τη μέθοδο PCR με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια εξετάσεως ανίχνευσης του ιού Sars Cov2 με τη μέθοδο PCR, 
μήνα με τη διαδικασία της διενέργειας διαπραγμάτευσης με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με συλλογή προσφορών
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με ενδεικτικό προϋπολογισμό
128.463,5€ (άνευ Φ.Π.Α.) (CPV33696500-0) 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 15/21 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία
ή μειονεξία 
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- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
περίπτωση: 
- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη
επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
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Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 
- 

 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 

- 
Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 
Κωδικοί CPV 
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- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 
Κωδικοί CPV 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται
άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 
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- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(
σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος
όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 
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Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

ΑΔΑ: ΩΗΚΜ4690ΩΖ-ΑΣΥ



46 
 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύνα
σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή
έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω 
προηγούμενη σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

ΑΔΑ: ΩΗΚΜ4690ΩΖ-ΑΣΥ



48 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν ν
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή 

και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνικ

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγία

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 

Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και 

το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως 

καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

(ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΠΡΟ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

Φ.Π.Α.) 

        

 

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

 

…………………………… 
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