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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΘΝΑ
14233
2132057830
Promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Τθλζφωνο
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το “Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων”, αποτελεί
μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και
ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ)
Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
(Αρ Δ/ςμοφ 100297)
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ
Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1311

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια των ειδϊν:
Σάκοι για οφρα με CPV 33141615-4,
Σάκοι αίματοσ με CPV 33141613-0 και
Σάκοι ςυλλογισ υγρϊν με CPV 33141610-9

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 85.995,18€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 70.837,50 €, ΦΡΑ: 15.157,68 €).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% ι για
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μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
των τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (σαμηλότεπη τιμή).
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ,
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε
τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τησ 16ησ
Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και
λοιπζσ διατάξεισ»
 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’
66) «Ονομαςτικοποίηςη μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται,
κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό καθεςτϊσ»
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςησ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τησ Α.Ε.Π.Π.»
 τθσ υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςησ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξησ με θζμα :
“Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)
 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηςη ςτο πλαίςιο
των Δημόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικοφ Μορφότυπου
ηλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δημοςίων υμβάςεων».
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ
Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ»
 του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85
επ.
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
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 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία τησ
Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
(Ενςωμάτωςη ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,
 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και
ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,


του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα
εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ
27ησ Απριλίου 2016 για την προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 και άλλεσ
διατάξεισ»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ”
 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
- Τθν από 20-03-2020 (1θ Συν Θεμ Α12) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
- Τθν από 27-07-2021 (5θ Συν Θεμ Α4) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 31/8/2021 κακϋόλθ τθ διάρκειά
τθσ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , από τθν Δευτζρα 9/08/2021 και ϊρα 10:00 π.μ.
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1.6 Γεκνζηόηεηα

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 100297
Η πεπίλητη τηρ παπούσαρ Διακήπςξηρ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
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Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό
φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι
ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ,
κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το
ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν,
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
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2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ
ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ
με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει,
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.4 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από
τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.5 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να
εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά
του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου),
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396
παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5 θσ Ιουλίου 2017
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ),
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των
άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ
και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα
των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν.
4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
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του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει
ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ
καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι
τθν εκνικι νομοκεςία ι
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του
δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα,
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.5.2 τθσ
παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (θ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με
αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ πράξησ που
βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ.
2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία,
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του,
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτήρια Επιλογήσ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο
τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια
του (ΕΕΕΣ), κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.5.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ
παραγράφου 2.2.5.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα II, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986., με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το (ΕΕΕΣ)
καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1. Το (ΕΕΕΣ) ςε επεξεργάςιμθ
μορφι
παρζχεται
ςτθν
θλεκτρονικι
υπθρεςία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ
ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του.
Το (ΕΕΕΣ) φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν
να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ
του (ΕΕΕΣ) και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο (ΕΕΕΣ), ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του,
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου
με επίκαιρο (ΕΕΕΣ).
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο (ΕΕΕΣ)
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Κατά τθν υποβολι του (ΕΕΕΣ), κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο (ΕΕΕΣ) απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ,
ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά
ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον
ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται
παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και
β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοθεί ζωσ
τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την
υποβολή του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
Σελίδα 15

21PROC009042303 2021-08-06

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή
του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία
από το Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του
οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι
δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για
τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφοροφν ςτην απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητασ για την άςκηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή τουσ, εκτόσ εάν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
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Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και
δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοθεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή του.
ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολών του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή
του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον
απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν
οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί
εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφθυνεσ δηλώςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την
κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά,
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ
ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για
τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα
δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Β.7. Επιςημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτην παροφςα Διακήρυξη, εφόςον ζχουν
ςυνταχθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,
οι υπεφθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ
για την υποβολή των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηςη του
γνηςίου τησ υπογραφήσ τουσ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ,
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ.
Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ1.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ,
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα,
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37
και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με
αρ. 64233/2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α.
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με
τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α.
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ
με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ
διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά»,
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ
τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω
ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία
των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ
διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ
αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων
αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ
ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
διατάξεισ: Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 272 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
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δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 3
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ4 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτοφσ φάκελουσ, ςτον οποίο
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ
μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι:
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο5.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985,
«Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977»
(κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ
τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε
ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1
τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
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2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το (ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β)
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται
για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο τφπου .XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα (ΕΕΕΣ), κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ
παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τφπου .PDF.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το (ΕΕΕΣ) για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:
α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά τεμάχιο.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι (παρ. 4
άρκρο 26 του ν. 4412/2016) .
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την οικονομική προςφορά θα πρζπει να αναγράφεται ο κωδικόσ και η τιμή του παρατηρητηρίου
τιμών ςφμφωνα με τον ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί ςφγκριςησ των τιμών των οικονομικών
προςφορών με αυτζσ του Παρατηρητηρίου Σιμών τησ Επιτροπήσ Προμηθειών Τγείασ, όπωσ
καταγράφονται κατά την τελευταία ημζρα προθεςμίασ υποβολήσ προςφορών ανά διαγωνιςμό.
ε περίπτωςη που δεν υπάρχει για κάποιο είδοσ κωδικόσ παρατηρητηρίου τιμών, θα πρζπει να
αναφζρεται με υπεφθυνη δήλωςη από τον προμηθευτή Σιμή. Ανώτερη από αυτή του
παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα
12 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά
με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται
αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
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ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν. 4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.

3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξήσ Επιτροπή
Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν Τετάρτθ 1/09/2021 και ϊρα
10:00 π.μ.
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο
ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο
ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν
ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των
δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι
υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε
ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε
ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα
αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε
του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ
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Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ
απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν
αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά
μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το
χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί
εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν.
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του
τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
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ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
των παραγράφων 2.2.4 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται
από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων τφπου .PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ
και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινίςεισ με τθν ζννοια
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για
παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ
χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο
εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται
αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ
διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ.
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν
οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν.
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4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν
όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο,
όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν.
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα
(10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ,
μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,
υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα
αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ,
προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα
παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και
τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που
τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
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δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ
του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του
π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των
ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία
δζκα (10) θμερϊν από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι
τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ
αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο
αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ- ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν
επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ
απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ
αναςτολισ.
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ
γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021,
εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ
των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν,
εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ
εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το
δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά .

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία
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ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω
ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά
κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου
97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,
όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα
προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4%
επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό
χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ μθνόσ .

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπτημα Χ τος
Πποσαπτήματορ Α τος ν. 4412/2016.

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ..
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από
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τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει
τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν
προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ
τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ.
Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω
περίπτωςθ γ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε
προκεςμία 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν
ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ.
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5.2.2 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που
παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν
όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ
που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι
κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ
οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου
ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και κατά τθν
απόλυτθ κρίςθ του, εντόσ του προβλεπόμενου από τθ ςφμβαςθ χρόνου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι
του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο
από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςοπικό ζλεγχο –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ πρακτικι δοκιμαςία κ.λ.π
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
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εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον
τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων,
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Ν. ΠΡΙΦΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ
ηεο ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΔΕΙΓΜΑ

31/8/2021, θμζρα Τρίτθ κακϋόλθ τθ διάρκειά τθσ
1/9/2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ
ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: Σάκοι για οφρα,

Σάκοι Αίματοσ και Σάκοι Συλλογισ Υγρϊν
33141615-4, 33141613-0, 33141610-9
85.995,18 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ ι
τουλάχιςτον θ επίδειξθ ςε είδθ μεγάλθσ αξίασ

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΚOI ΤΛΛΟΓΗ ΟΤΡΩΝ (CPV 33141615-4)
ΕΙΔΟ 1.

Απλοί Ουροςυλλζκτεσ μίασ χρήςησ

Θα πρζπει να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Να είναι χωρθτικότθτασ 2000cc,
Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml,
Να είναι πλαςτικοί διαφανείσ, απολφτου ςτεγανότθτασ,
Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-100 εκ., ο οποίοσ να καταλιγει ςε ρφγχοσ που να
προςτατεφεται με κάλυμμα.
Να διακζτουν τρφπεσ, ϊςτε να επιτρζπουν τθν προςαρμογι ειδικισ κρεμάςτρασ και
Να ζχουν βαλβίδα μθ παλινδρομιςεωσ του περιεχομζνου του ςάκου ςτθν ουροδόχο
κφςτθ.
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ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 60057

ΕΙΔΟ 2. Ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλώματοσ αποςτειρωμζνοι με ςκληρό ςωλήνα,
Θα πρζπει να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Να είναι χωρθτικότθτασ 2000 ml
Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml
Να ζχουν μικοσ ςωλινα >1m
Να είναι άκαμπτο (ςκλθρό) το περίβλθμα του αυλοφ
Θ διάμετροσ τθσ οπισ τθσ παροχζτευςθσ να είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι
Να φζρει ςτο ςωλινα διακόπτθ-stop
Επίςθσ, κα πρζπει όλα τα προϊόντα να ζχουν:
Υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ κωδικοφ παραγωγισ,
Οι ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο ςθμείο 13 του παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94,
Να είναι πιςτοποιθμζνα (ςιμανςθ CE),
Να είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO8669-2:1996 “Urine collection bags-Part 2 :
Requirements and test methods”
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ και να ζχουν
υπόλοιπο ηωισ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ,
Να είναι θ ςυςκευαςία καλι για αςφαλι μεταφορά,
Να μθν κάμπτονται οι ςωλινεσ των ουροςυλλεκτϊν κατά τθν ςυςκευαςία,
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 60119

ΕΙΔΟ 3.

Πώματα ουροςυλλεκτών

ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 60231

ΑΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ (CPV 33141613-0)
ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΧΕΔΙΑΗ
1. Το πλαςτικό των αςκϊν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ διαπερατότθτασ διαφανζσ κα
άχρωμο. Δεν κα πρζπει να είναι χρωματιςμζνο ςε τζτοιο βακμό που να επθρεάηεται δυςμενϊσ θ
χρωματικι εξζταςθ του αίματοσ και των παραγϊγων του (ISO3826-1Q2003 & 6.2.4.). Οι πλαςτικοί
αςκοί πρζπει να είναι ςυμβατοί για το ανάλογο παράγωγο αίματοσ που κα αποκθκευτεί.
2. Ο ςχεδιαςμόσ του αςκοφ πρζπει να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ χριςθσ μιασ ςφγχρονθσ Τράπεηασ
Αίματοσ, να φζρει άριςτεσ και αςφαλείσ περιμετρικζσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ περιττζσ απολιξεισ
πλαςτικοφ πζριξ αυτϊν προσ αποφυγι ςυγκζντρωςθσ μικρόβιων (ISO 3826 & 4.1)
3. Πλα τα ςυςτιματα αςκϊν να είναι αποςτειρωμζνα και ελευκζρα πυρετογόνων ουςιϊν (ISO 3826 &
5.4.2.1.)
4. Εςωτερικά, ο αςκόσ να μθν παρουςιάηει ανωμαλίεσ του πλαςτικοφ θ των ςυγκολλιςεων. Να είναι
παντοφ κοίλοσ και χωρίσ γωνίεσ για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και απρόςκοπτθ μεταφορά του
αίματοσ και των παραγϊγων του, κακϊσ και τθν αποφυγι κρόμβων.
5. Ο πρωτεφων αςκόσ να φζρει ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ από πλαςτικό ςωλινα άριςτθσ
ποιότθτασ μικουσ μεταξφ 80εκ.-120εκ., εςωτερικισ και εξωτερικισ διαμζτρου ςφμφωνα με το ISO
3826. Ο ςωλινασ να καταλιγει ςε βελόνθ φλζβασ 16G αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα του αςκοφ. Θ
βελόνθ να φζρει πολφ λεπτά τοιχϊματα, να είναι ςιλικοναριςμζνθ και αποςτειρωμζνθ και
ατραυματικι.
6. Θ βελόνθ αιμολθψίασ να είναι ενςωματωμζνθ και αναπόςπαςτθ από το ςωλινα ςυλλογισ και κα
καλφπτεται από προςτατευτικό πϊμα. Το προςτατευτικό πϊμα κα εμποδίηει τθ διαρροι
αντιπθκτικοφ, κα διατθρεί αποςτειρωμζνο τον αυλό, ςτεγνι από αντιπθκτικό τθ βελόνθ και κα

Σελίδα 37

21PROC009042303 2021-08-06

αφαιρείται εφκολα. Το προςτατευτικό πϊμα δεν κα μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί ι
παραποιθκεί χωρίσ αυτό να κακίςταται προδιλωσ εμφανζσ.
7. Για τθ ςτιριξθ των ςωλινων, τουλάχιςτον ο κφριοσ αςκόσ κάκε ςυςτιματοσ να φζρει οπωςδιποτε
από 2 (δυο) ανκεκτικά ανοίγματα ςε κάκε κατά μικοσ πλευρά του.
8. Ο ςωλινασ αιμολθψίασ να αναγράφει ανεξίτθλα και ευανάγνωςτα τον αναγνωριςτικό του αρικμό
ανά διαςτιματα.
9. Επί ζκαςτου αςκοφ του ςυςτιματοσ κα υπάρχει ετικζτα του με τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα
ςτοιχεία. Οι ετικζτεσ κα φζρουν ευκρινι και αναλλοίωτθ εκτφπωςθ. Θα είναι ανκεκτικζσ και
άριςτθσ ποιότθτασ ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται ι καταςτρζφονται ςε διαφόρουσ χειριςμοφσ ι ςτθν
ψφξθ/απόψυξθ.
Να καταςτρζφονται και όχι να αποκολλοφνται ςτθν προςπάκεια αποκόλλθςθσ (ISO 3826 & 5.2.9
και 7.4.).
Επί τθσ ετικζτασ κάκε αςκοφ, κα αναγράφονται υποχρεωτικά :
Α) το είδοσ και ο όγκοσ του αντιπθκτικοφ διαλφματοσ (π.χ. CPD 63ml)
B) ο όγκοσ αίματοσ ι παραγϊγων που δζχεται ο αντίςτοιχοσ αςκόσ (π.χ. 450ml)
Γ) ο κακοριςμόσ τθσ παρτίδασ και τθν θμερομθνία λιξθσ
Δ) τον κωδικό προϊόντοσ του καταςκευαςτι (ISO 3826-1 & 8.2)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ
450
500

ΕΣΩΤΕΙΚΟ
ΡΛΑΤΟΣ (mm)
120
120

ΕΣΩΤΕΙΚΟ
ΜΘΚΟΣ (mm)
177
185

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
( 1-5 mm)
105
105
105
105

10.Τα ςτόμια εξόδου (outlet ports) όλων των αςκϊν των παραγϊγων κα είναι καταςκευαςμζνα
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.8.1 του ISO 3826 (οι πλαςτικοί ςάκοι κα διατίκενται με ζνα ι
περιςςότερα ςτόμια εξόδου για τθν χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ, τα ςτόμια εξόδου
κα αποφράςςονται ςτεγανά από το ςφςτθμα διαπζραςθσ). Κάκε ςτόμιο εξόδου κα φζρει ζνα
ερμθτικά ςφραγιςμζνο κλείςιμο αςφαλείασ εφκολα αποςπϊμενο και μθ επανατοποκετοφμενο,
του οποίου κάκε παραβίαςθ να είναι οφκαλμοφανισ, οφτωσ ϊςτε να διατθρείται αποςτειρωμζνθ
θ εςωτερικι επιφάνεια.
11.Τα ςυςτιματα των αςκϊν να φζρουν ειδικό ςφςτθμα λιψθσ δειγμάτων αίματοσ εν κενϊ ςε
κλειςτό κφκλωμα το οποίο να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτειρότθτα ςτο λαμβανόμενο αίμα για τθν
αποφυγι επιμολφνςεων.
12.Να φζρουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ του αιμολιπτθ για τθν αποφυγι πικανόν
τρυπθμάτων από τθν βελόνθ κατά τθν διαδικαςία απόρριψθσ τθσ.
13.Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενςωματωμζνθ ςυςκευι αίματοσ (μικρόσ ειδικόσ αςκόσ
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 30 ml) ςτον οποίο κα ςυλλζγονται τα πρϊτα ml πριν από τθν κυρίωσ
λιψθ.
ΤΚΕΤΑΙΑ
Τα διάφορα ςυςτιματα αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία εντόσ πλαςτικοφ
διαφανοφσ θ από αλουμίνιο, ειδικοφ αςφαλοφσ και ανκεκτικοφ φακζλου, αποςτειρωμζνοι και
ερμθτικά ςφραγιςμζνοι.
Θ ςυςκευαςία των αςκϊν και των ςωλινων τουσ εντόσ του φακζλου, κα είναι άνετθ χωρίσ να είναι
διπλωμζνοι ι να φζρουν τςακίςματα ςτα διάφορα ςθμεία τουσ.
Επί τθσ ετικζτασ του φακζλου κα αναγράφονται:
-οι περιεκτικότθτεσ των αςκϊν του ςυςτιματοσ (π.χ. 450x450x300ml)
- το είδοσ του αντιπθκτικοφ και του πρόςκετου διαλφματοσ
-θμερομθνία λιξθσ των αςκϊν
Οι φάκελοι των αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνοι με άνεςθ και προςεκτικά εντόσ ανκεκτικοφ και
κλειςτοφ κιβωτίου μικροφ βάρουσ και εφκολθσ μεταφοράσ.
Εντόσ κάκε κιβωτίου μεταφοράσ κα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ των αςκϊν
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Θ διάρκεια ηωισ των αςκϊν κα είναι τουλάχιςτον δυο χρόνια από τθν θμερομθνία αποςτείρωςθσ
τουσ.
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Επί του κιβωτίου μεταφοράσ κα είναι επικολλθμζνθ ετικζτα με ευκρινϊσ αναγραφόμενα τα κάτωκι
ςτοιχεία:
Εργοςτάςιο και διεφκυνςθ
Είδοσ αςκϊν (διπλόσ, τριπλόσ κ.α.)
Το είδοσ του αντιπθκτικοφ και του πρόςκετου διαλφματοσ
Θμερομθνία λιξθσ των αςκϊν
Θ κερμοκραςία αποκικευςθσ
Θ ποςότθτα των αςκϊν που εμπεριζχεται ςτο κιβϊτιο
Θ διάρκεια ηωισ τουσ (τουλάχιςτον δυο χρόνια από τθν θμερομθνία αποςτείρωςθσ τουσ)
ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Θ όλθ διαδικαςία παράγωγθσ των αςκϊν να είναι ςφμφωνα με τθν GMP (Good Manufacturing
Practice)
Θ πρϊτθ υλθ κα είναι Medical Grade
Θα τθροφνται όλεσ οι ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του ISO 3826/1993
Τα ςυςτιματα να φζρουν όλα τθν ζνδειξθ CEMARK και ςε ετικζτα εκάςτου αςκοφ και ςτθν
ετικζτα του κιβωτίου μεταφοράσ
Οι μετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά CEMARK
Οι ετικζτεσ όλων των αςκϊν και των κιβωτίων μεταφοράσ κακϊσ και οι οδθγίεσ χριςθσ κα
είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (αρ.93/42 οδθγία τθσ ΕΕ)
Σε ζναν (1) εκ των δορυφορικϊν αςκϊν κάκε ςυςτιματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300
ml, κα αναγράφεται ευκρινϊσ ςτθν ετικζτα τουσ «ΑΙΜΟΡΕΤΑΛΙΑ 5 ΘΜΕΩΝ»
Να καταθζτουν τουλάχιςτον 5 (πζντε) δείγματα αςκών αίματοσ από το προςφερόμενο τφπο
ΕΙΔΟ 4: ΣΡΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPD ή CPD2D και δυο δορυφορικοφσ αςκοφσ τουλάχιςτον
300 ml ζκαςτοσ με προςθετικό ςυντηρητικό διάλυμα 100 ml για ερυθρά τουλάχιςτον 42
ημερών, πλάςμα και αιμοπετάλια 5 ημερών.
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 60336

ΕΙΔΟ 5: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕ ΦΙΛΣΡΟ ΤΨΗΛΗ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΤΘΡΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΤΝΟΔΟ ΑΚΟ
Περιγραφή :
Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει: ρφγχοσ ςφνδεςθσ με τον αςκό του αίματοσ, ζνα
ςταγονομετρικό κάλαμο με προφίλτρο για τθν κατακράτθςθ των μικροπθγμάτων, ζνα φίλτρο
διικθςθσ υψθλισ απόδοςθσ και ζνα ενςωματωμζνο αςκό από PVC για τθν ςυλλογι των
λευκαφαιρεμζνων ερυκροκυττάρων.
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά:
Να εξαςφαλίηουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι κατακράτθςθ των λευκοκφτταρων ϊςτε τα
υπολειπόμενα λευκά να είναι κάτω από 1X106
Να εξαςφαλίηεται θ μεγίςτθ ανάκτθςθ των ερυκροκυττάρων (>95%)
Ο αςκόσ ςυλλογισ των λευκαφαιρεμζνων ερυκρϊν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απόλυτα
διαυγισ, άχρωμοσ και κοίλοσ για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και μεταφορά των ερυκρϊν και τθν
αποφυγι κρόμβων
Να είναι αποςτειρωμζνα με γ-ακτινοβολία ι αικυλενοξείδιο, απαλλαγμζνα πυρετογόνων και
ζτοιμα για χριςθ
Το ςφςτθμα να εξαςφαλίηει το τζλειο άδειαςμα του φίλτρου.
Θ μεμβράνθ του φίλτρου και το εξωτερικό κάλυμμα να είναι απόλυτα βιοςυμβατά.
Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ε.Ε. (CE Mark) και θ εταιρεία καταςκευισ
να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO
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Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά
Ο χρόνοσ λευκαφαίρεςθσ ςτουσ 22 °C να μθν ξεπερνά τα 10 λεπτά και ςουσ 4°C τα 20 λεπτά
Να ζχουν μονι ςυςκευαςία και θ παρτίδα του υλικοφ να αναγράφεται ςτο ςϊμα του φίλτρου
Η προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτητα με τρία δείγματα.
Η παράδοςη των φίλτρων να είναι άμεςη
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 85712

ΕΙΔΟ 6: ΦΙΛΣΡΑ ΤΨΗΛΗ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΤΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΗ (BED SIDE)
Περιγραφή :
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι κατάλλθλο για λευκαφαίρεςθ μιασ μονάδασ ςυμπυκνωμζνων
ερυκρϊν, κα πρζπει να περιλαμβάνει ρφγχοσ ςφνδεςθσ με τον αςκό του αίματοσ, προφίλτρο
κατακράτθςθσ μικροπραγμάτων, αυτοπλθροφμενο ςταγονομετρικό κάλαμο και ζνα φίλτρο
λευκαφαίρεςθσ υψθλισ απόδοςθσ .
Σεχνικά χαρακτηριςτικά :
Να εξαςφαλίηουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι κατακράτθςθ των λευκοκφτταρων ϊςτε τα
υπολειπόμενα λευκά να είναι κάτω από 1X106
Να εξαςφαλίηεται θ μεγίςτθ ανάκτθςθ των ερυκροκυττάρων (>95%)
Να παρζχουν γριγορθ διζλευςθ του αίματοσ με ςτακερι ροι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
μετάγγιςθσ
Το ςφςτθμα να εξαςφαλίηει το τζλειο άδειαςμα του φίλτρου
Τα υλικά καταςκευισ να είναι απόλυτα βιοςυμβατά
Να είναι αποςτειρωμζνα με γ-ακτινοβολία ι αικυλενοξείδιο, απαλλαγμζνα πυρετογόνων και
ζτοιμα για χριςθ
Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ε.Ε.(CE Mark) και θ εταιρεία καταςκευισ να
διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO
Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ ςτα ελλθνικά
Να ζχουν μονι ςυςκευαςία και θ παρτίδα του υλικοφ να αναγράφεται ςτο ςϊμα του φίλτρου
Η προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτητα με δείγμα
Η παράδοςη των φίλτρων να είναι άμεςη
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 52202

ΕΙΔΟ 7: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΣΡΑ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ ΚΑΙ ΠΛΤΗ ΕΡΤΘΡΩΝ
Περιγραφή :
Το εργαςτθριακό φίλτρο να είναι κατάλλθλο για λευκαφαίρεςθ και πλφςθ μονάδασ ςυμπυκνωμζνων
ερυκρϊν ι ολικοφ αίματοσ και να ζχει:
φγχοσ ςφνδεςθσ ικανοφ μικουσ για τον αςκό του αίματοσ και ρφγχοσ ςφνδεςθσ για τον ορό
Ρροφίλτρο κατακράτθςθσ μικροπθγμάτων ξεχωριςτό από το κυρίωσ φίλτρο
Δφο ενςωματωμζνουσ αςκοφσ από PVC 600ml –ζναν για τθ ςυλλογι των λευκαφαιρεμζνων
ερυκρϊν και ζναν για τα απόβλθτα. Ο αςκόσ ςυλλογισ των λευκαφαιρεμζνων ερυκρϊν να
είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ διαπερατότθτασ απόλυτα διαυγισ, άχρωμοσ, παντοφ
κοίλοσ χωρίσ γωνίεσ για τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ κρόμβων
Μετά τθ λευκαφαίρεςθ ο αρικμόσ των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι < 1x106
Μετά τθ λευκαφαίρεςθ θ ανάκτθςθ των ερυκροκυττάρων να είναι > 95%
Να είναι αποςτειρωμζνα με γ-ακτινοβολία ι αικυλενοξείδιο, απαλλαγμζνα πυρετογόνων και
ζτοιμα για χριςθ
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Να ζχει ειδικοφσ αντιμικροβιακοφσ αεραγωγοφσ αποςτράγγιςθσ με ςκοπό το τζλειο άδειαςμα
του φίλτρου
Να είναι ςε μονι ςυςκευαςία με αναγραφόμενεσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ και τθν
ζγκριςθ κυκλοφορίασ
Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE Mark) και θ
εταιρεία καταςκευισ να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO
Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά
Η προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτητα από ζνα δείγμα
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 85713

ΕΙΔΟ 8: ΕΣ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ-ΦΙΛΣΡΟ
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 51882

ΕΙΔΟ 9: ΑΚΟΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ 600 ml
ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΥ: 52197

ΑΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ (CPV 33141610-9)
Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE Mark) και θ εταιρεία
καταςκευισ να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO
Οι προςφορζσ να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από δείγματα.
ΕΙΔΟ 10-11: ΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΟΜΙΑ
Αυτοκόλλθτοι ςάκοι κολοςτομίασ με αποτελεςματικό φίλτρο εξόδου και αντιιδρωτικό κάλυμμα
υφαςμάτινθσ υφισ. Θ κολλθτικι του επιφάνεια να είναι δερμοπροςτατευτικι, για ςίγουρθ επικόλλθςθ,
προςταςία, ανακοφφιςθ του δζρματοσ και να είναι εφκαμπτθ. Διαφανείσ και αδιαφανείσ διαφόρων
διαςτάςεων.
10. Διαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 7040922)
11. Αδιαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 86365)
ΕΙΔΟ 12-13: ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΟΜΙΑ
Αυτοκόλλθτοι ςάκοι ειλεοςτομίασ, ανοιχτοί, με αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα, με ενςωματωμζνο
και χωρίσ ενςωματωμζνο κλείςτρο. Θ κολλθτικι του επιφάνεια να είναι δερμοπροςτατευτικι από
ςφγχρονα υλικά για ςίγουρθ επικόλλθςθ, προςταςία, ανακοφφιςθ του δζρματοσ και να είναι εφκαμπτθ.
Διαφανείσ και αδιαφανείσ διαφόρων διαςτάςεων.
12. Διαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 86068)
13. Αδιαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 81368)
ΕΙΔΟ 14-16: ΑΚΟΙ ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ
Αυτοκόλλθτοι ςάκοι ουρθτθροςτομίασ με βαλβίδα αντεπιςτροφισ των οφρων, με και χωρίσ κανάλια,
αςφαλι ζξοδο για εφκολο άδειαςμα και ςφνδεςθ με οποιονδιποτε τφπο ουροςυλλζκτθ. Θ κολλθτικι του
επιφάνεια να είναι δερμοπροςτατευτικι, για ςίγουρθ επικόλλθςθ, προςταςία, ανακοφφιςθ του
δζρματοσ και να είναι εφκαμπτθ. Διαφανείσ διαςτάςεων 10-50mm (± 10%).
14. Χωρίσ κανάλια (Κωδ. Νος/μείου 86131)
15. Με κανάλια (Κωδ. Νος/μείου 60543)
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16. Με εφπλαςτθ κολλθτικι επιφάνεια ι αναςτροφι του κολλθτικοφ υλικοφ για εφαρμογι ςε
δφςκολεσ ανατομικά ςτομίεσ ι κιλεσ, διαςτάςεων 10-40 χιλιοςτϊν (Κωδ. Νος/μείου
85435)
ΕΙΔΟ 17: ΑΚΟΙ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
Σάκοι μετεγχειρθτικοί με και χωρίσ παράκυρο επικεϊρθςθσ ςτομίου και εφκολο άδειαςμα. Με
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ουροςυλλζκτθ. Θ εφκαμπτθ κολλθτικι επιφάνεια να αποτελείται από ςφγχρονα
υλικά για αςφαλι εφαρμογι, προςταςία και ανακοφφιςθ του δζρματοσ.
17. Διαφανείσ ι με δυνατότθτα επιςκόπθςθσ με παράκυρο, με δυνατότθτα κοπισ διαςτάςεων 10-100
χιλιοςτϊν (± 10%) (Κωδ. Νος/μείου 86180)
ΤΣΗΜΑ ΔΤΟ ΣΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΗ-ΑΚΟ
ΒΑΕΙ
Στο ςφςτθμα δφο (2) τεμαχίων ΒΑΣΘ-ΣΑΚΟΣ για λόγουσ ςυμβατότθτασ πρζπει να είναι από τθν ίδια
εταιρεία.
ΕΙΔΟ
18-19.
Βάςεισ
(κολοςτομίασ
–
ουρητηροςτομίασ
ειλεοςτομίασ)
Επίπεδεσ, εφκαμπτεσ με δερμοπροςτατευτικά κολλθτικά για αςφάλεια, ανακοφφιςθ και προςταςία του
δζρματοσ.
Διαφόρων διαςτάςεων
18. Διαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 7040040)
19. Αδιαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 86128)
ΕΙΔΟ
20-21.
Βάςεισ
(κολοςτομίασ
–
ειλεοςτομίασ
ουρητηροςτομίασ)
Κωνοειδείσ με δερμοπροςτατευτικό υλικό για αςφάλεια, ανακοφφιςθ και προςταςία του δζρματοσ.
Επίπεδεσ, εφκαμπτεσ με δερμοπροςτατευτικά υλικά για αςφάλεια, ανακοφφιςθ και προςταςία
δζρματοσ. Διαφανείσ και αδιαφανείσ.
Διαφόρων διαςτάςεων
20. Διαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 7040042)
21. Αδιαφανείσ (Κωδ. Νος/μείου 86179)
ΑΚΟΙ
ΕΙΔΟ 22-23. άκοι κολοςτομίασ
που να ςυνδυάηονται με τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ, με
αποτελεςματικό φίλτρο αερίων και αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα.
22. Για Διαφανείσ Βάςεισ (18, 20)
23. Για Αδιαφανείσ Βάςεισ (19, 21) (Κωδ. Νος/μείου 86366)
ΕΙΔΟ 24-25. άκοι ειλεοςτομίασ ανοιχτοί που να ςυνδυάηονται με τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ, να
ζχουν αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα με φίλτρο αερίων.
24. Για Διαφανείσ Βάςεισ (18, 20) (Κωδ. Νος/μείου 86062)
25. Για Αδιαφανείσ Βάςεισ (19, 21) (Κωδ. Νος/μείου 86130)
ΕΙΔΟ 26-27. άκοι ουρητηροςτομίασ που να ςυνδυάηονται με τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ, να
ζχουν αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιςτροφισ, με αςφαλι ζξοδο για άδειαςμα
και ςφνδεςθ με οποιονδιποτε ουροςυλλζκτθ.
26. Για Διαφανείσ Βάςεισ (18, 20)
27. Για Αδιαφανείσ Βάςεισ (19, 21)
ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΟΜΙΩΝ
ΕΙΔΟ 28-30. Κόλλα για βάςεισ κολοςτομιών, ουρητηροςτομιών, ειλεοςτομιών:
28. Σε ςωλθνάριο 60 gr (Κωδ. Νος/μείου 86129)
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29. Σε μορφι πλαςτελίνθσ (Κωδ. Νος/μείου 86126)
30. Κακαριςτικό δζρματοσ για κολοςτομίεσ με δυνατότθτα ενυδάτωςθσ και εξουδετζρωςθσ των οςμϊν
ςε μορφι ςπρζι (Κωδ. Νος/μείου 86125)
ΕΙΔΟ 31-41. ΘΗΚΕ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΕ ΑΣΜΟΤ
Α) Να ζχουν αυτοκόλλθτθ ιςχυρι και ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ κόλλα για αςφαλζσ κλείςιμο.
Β) Να ζχουν πολλαπλι πλαϊνι ραφι αντοχισ.
Γ) Να ζχουν από τθ μία πλευρά χαρτί ανκεκτικό και από τθν άλλθ να ζχουν ειδικό διάφανο πλαςτικό
αντοχισ.
Δ) Οι πόροι τθσ χάρτινθσ πλευράσ να είναι μικρότεροι και από τα μικρότερα βακτιρια ζτςι ϊςτε να
παρζχει ιδανικό φράγμα κατά των βακτθρίων. Επίςθσ το χαρτί να ζχει υψθλό βακμό χθμικισ
κακαρότθτασ για προςταςία αςκενϊν και υπαλλιλων.
Ε) Το ειδικό διάφανο πλαςτικό να είναι ευλφγιςτο και κατά το άνοιγμα να αποκολλάται ομαλά από το
χαρτί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται άςθπτθ παραλαβι υλικοφ.
ΣΤ) Να ζχουν ευκρινι δείκτθ αλλαγισ ςτον ατμό εκτόσ τθσ περιοχισ εργαςίασ.
Οι διαςτάςεισ του ωφζλιμου χϊρου εργαςίασ να είναι περίπου:
31. 90x260mm (Κωδ. Νος/μείου 98659)
32. 130x280mm (Κωδ. Νος/μείου 52830)
33. 130x290mm (Κωδ. Νος/μείου 52767)
34. 130x360mm (Κωδ. Νος/μείου 98657)
35. 150x300mm (Κωδ. Νος/μείου 51626)
36. 200x330mm (Κωδ. Νος/μείου 98661)
37. 200x350mm (Κωδ. Νος/μείου 60018)
38. 250x430mm (Κωδ. Νος/μείου 52832)
39. 300x470mm (Κωδ. Νος/μείου 98660)
40. 300x600mm (Κωδ. Νος/μείου 52782)
41. 390x600mm (Κωδ. Νος/μείου 52781)
ΕΙΔΗ - ΠΟΟΣΗΣΕ
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Κσδ. Ν/κείνπ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΔ ΦΠΑ

Κσδ.
Π/ξίνπ

Σηκή

ΑΚΟΙ ΟΤΡΩΝ
1

Απλοί
Ουροςυλλζκτεσ
μίασ χριςθσ

60057

16000

0,150

2400,00

24%

2976

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

2

Ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ
κυκλϊματοσ
αποςτειρωμζνοι
με
ςκλθρό ςωλινα

60119

7000

0,375

2625,00

24%

3255

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

60231

2000

0,31

620,00

24%

768,8

41.2.143

0,31

60336

8200

3,24

26568

24%

32944,32

2.1.100

3,24

3

4

Ρϊματα ουροςυλλεκτϊν
ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ
Τριπλοί αςκοί αίματοσ
CPD ι CPD2D και δυο
δορυφορικοφσ
αςκοφσ
τουλάχιςτον
300
και
300ml
ζκαςτοσ
με
προςκετικό ςυντθρθτικό
διάλυμα
100ml
για
ερυκρά τουλάχιςτον 42
θμερϊν, πλάςμα και
αιμοπετάλια 5 θμερϊν
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5

6

7

ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΜΕ ΦΙΛΤΟ
ΥΨΘΛΘΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΕΣΘΣ
ΓΙΑ
ΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΥΘΩΝ
ΜΕ
ΕΝΑ
ΣΥΝΟΔΟ ΑΣΚΟ
ΦΙΛΤΑ
ΥΨΘΛΘΣ
ΛΕΥΚΑΦΑΙΕΣΘΣ
ΕΥΘΩΝ ΡΑΑ ΤΘΝ
ΚΛΙΝΘ (BED SIDE)
ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟ ΦΙΛΤΟ ΛΕ
ΥΚΑΦΑΙΕΣΘΣ ΚΑΙ ΡΛΥΣΘΣ
ΕΥΘΩΝ

85712

450

10,85

4882,5

24%

6054,3

52202

50

18,95

947,5

24%

1174,9

85713

160

14,00

2240,00

24%

2777,6

8

ΣΕΤ ΛΕΥΚΑΦΑΙΕΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΡΛΑΣΜΑ-ΦΙΛΤΟ

51882

20

32,00

640,00

24%

793,6

9

ΑΣΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΙΜΟ
ΡΕΤΑΛΙΩΝ 600 ml

52197

20

10,00

200,00

24%

248

16.2.30

10,85

30.11.11

15,46

ΑΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ
ΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΟΜΙΑ
10

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
Διαφανείσ

-

7040922

500

1,85

925,00

13%

1045,25

11

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
Αδιαφανείσ

-

86365

400

1,80

720,00

13%

813,60

12

ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ Διαφανείσ

86068

100

2,55

255,00

13%

288,15

13

ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ Αδιαφανείσ
ΑΚΟΙ
ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ
ΣΑΚΟΙ
ΟΥΘΤΘΟΣΤΟΜΙΑΣ
Χωρίσ κανάλια Διαφανείσ
ΣΑΚΟΙ
ΟΥΘΤΘΟΣΤΟΜΙΑΣ - Με
κανάλια Αδιαφανείσ
ΣΑΚΟΙ
ΟΥΘΤΘΟΣΤΟΜΙΑΣ - Με
εφπλαςτθ
κολλθτικι
επιφάνεια για εφαρμογι
ςε δφςκολεσ ανατομικά
ςτομίεσ, διαςτάςεων 1040 χιλιοςτϊν

81368

25

3,50

87,50

13%

98,88

86131

700

2,50

1750,00

13%

1977,50

60543

20

3,00

60,00

13%

67,80

85435

700

4,00

2800,00

13%

3164,00

86180

100

15,46

1546,00

13%

1746,98

ΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΟΜΙΑ

14

15

16

ΑΚΟΙ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ
ΧΡΗΗ
17

ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΘΤΙΚΘΣ
ΧΘΣΘΣ- Διαφανείσ
ΤΣΗΜΑ ΔΤΟ ΣΕΜΑΧΙΩΝ
ΒΑΗ - ΑΚΟ
ΒΑΕΙ
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ΒΑΣΕΙΣ (κολοςτομίασ ουρθτθροςτομίασ
ειλεοςτομίασ) επίπεδεσ
18

Διαφανείσ

7040040

50

5,66

283,00

13%

319,79

19

Αδιαφανείσ

86128

200

2,80

560,00

13%

632,80

ΒΑΣΕΙΣ (κολοςτομίασ ουρθτθροςτομίασ
ειλεοςτομίασ) κωνοειδείσ
20

Διαφανείσ

7040042

25

9,00

225,00

13%

254,25

21

Αδιαφανείσ

86179

300

5,30

1590,00

13%

1796,70

250

3,50

875,00

13%

988,75

86366

1200

2,10

2520,00

13%

2847,60

ΑΚΟΙ
Σάκοι κολοςτομίασ που να
ςυνδυάηονται
με
τισ
αντίςτοιχεσ βάςεισ
22
23

Για Διαφανείσ Βάςεισ (18,
20)
Για Αδιαφανείσ Βάςεισ
(19, 21)
Σάκοι
ειλεοςτομίασ
ανοιχτοί
που
να
ςυνδυάηονται
με
τισ
αντίςτοιχεσ βάςεισ

24

Για Διαφανείσ Βάςεισ (18,
20)

86062

25

3,50

87,50

13%

98,88

25

Για Αδιαφανείσ
(19, 21)

86130

500

2,20

1100,00

13%

1243,00

Βάςεισ

Σάκοι ουρθτθροςτομίασ
που να ςυνδυάηονται με
τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ
26

Για Διαφανείσ Βάςεισ (18,
20)

20

3,50

70,00

13%

79,10

27

Για Αδιαφανείσ
(19, 21)

25

2,10

52,50

13%

59,33

50

14,00

700,00

13%

791,00

20

16,50

330,00

13%

372,90

25

7,30

182,50

13%

206,23

Βάςεισ

28

ΓΕΝΙΚΑ
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΟΜΙΩΝ
Κόλλα
για
βάςεισ
κολοςτομιϊν,
ουρθτθροςτομιϊν,
ειλεοςτομιϊν:
86129
Σε ςωλθνάριο

29

Σε μορφι πλαςτελίνθσ

30

Κακαριςτικό δζρματοσ για
86125
κολοςτομίεσ 180ml (+-5%)
ΘΗΚΕ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΕ
ΑΣΜΟΤ
98659
90x260mm

86126

25000

0,0150

375,00

24%

465,00

130x280mm

52830

50500

0,0180

909,00

24%

1127,16

130x290mm

52767

2000

0,0300

60,00

24%

74,40

34

130x360mm

98657

6500

0,0250

162,50

24%

201,50

35

150x300mm

51626

45000

0,0250

1125,00

24%

1395,00

31
32
33
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98661
1500
0,062
93,00
24%

115,32

36

200x330mm

37

200x350mm

60018

10000

0,052

520,00

24%

644,80

38

52832

18000

0,0550

990

24%

1227,60

39

250x430mm
300x470mm

98660

7500

0,0760

570

24%

706,80

40

300x600mm

52782

12000

0,4500

5400

24%

6696,00

41

390x600mm

52781

5000

0,5500

2750,00

24%

3410,00

7.4.13

0,052

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ ΥΜΜΟΡΦΩΗ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο
Α/Α ςστήματορ:
Απιθμόρ Διακήπςξηρ:

100297

άκοι για οφρα, άκοι Αίματοσ και
άκοι υλλογήσ Τγρών

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΚOI ΤΛΛΟΓΗ ΟΤΡΧΝ (CPV 33141615-4)
ΔΙΓΟ 1. Απινί Οπξνζπιιέθηεο κίαο ρξήζεο
Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Να είλαη
ρσξεηηθόηεηαο 2000cc,

ΝΑΙ

Να έρνπλ δηαβάζκηζε αλά 100ml,

ΝΑΙ

Να είλαη πιαζηηθνί δηαθαλείο, απνιύηνπ ζηεγαλόηεηαο,

ΝΑΙ

Να έρνπλ κήθνο ζσιήλα 90-100 εθ., ν νπνίνο λα θαηαιήγεη ζε ξύγρνο
πνπ λα πξνζηαηεύεηαη κε θάιπκκα.

ΝΑΙ

Να δηαζέηνπλ ηξύπεο, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή εηδηθήο
θξεκάζηξαο θαη

ΝΑΙ

Να έρνπλ βαιβίδα κε παιηλδξνκήζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζάθνπ
ζηελ νπξνδόρν θύζηε.

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 2. Οπξνζπιιέθηεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο απνζηεηξσκέλνη κε
ζθιεξό ζσιήλα,
ΝΑΙ

Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
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Να έρνπλ δηαβάζκηζε αλά 100ml

ΝΑΙ

Να έρνπλ κήθνο ζσιήλα >1m

ΝΑΙ

Να είλαη άθακπην (ζθιεξό) ην πεξίβιεκα ηνπ απινύ

ΝΑΙ

Η δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο παξνρέηεπζεο λα είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή

ΝΑΙ

Να θέξεη ζην ζσιήλα δηαθόπηε-stop

ΝΑΙ

Δπίζεο, ζα πξέπεη όια ηα πξντόληα λα έρνπλ:
Τπνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνύ θσδηθνύ παξαγσγήο,

ΝΑΙ

Οη ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζύκθσλα
κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ζεκείν 13 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ
ΓΤ7/2480/94,

ΝΑΙ

Να είλαη πηζηνπνηεκέλα (ζήκαλζε CE),

ΝΑΙ

Να είλαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ ISO8669-2:1996 Urine collection
bags-Part 2 : Requirements and test methods

ΝΑΙ

Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη
ιήμεο θαη λα έρνπλ ππόινηπν δσήο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο,

ΝΑΙ

Να είλαη ε ζπζθεπαζία θαιή γηα αζθαιή κεηαθνξά,

ΝΑΙ

Να κελ θάκπηνληαη νη ζσιήλεο ησλ νπξνζπιιεθηώλ θαηά ηελ
ζπζθεπαζία,

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 3. Πώκαηα νπξνζπιιεθηώλ
ΑΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ (CPV 33141613-0)
ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΥΔΓΙΑΗ
1. Σν πιαζηηθό ησλ αζθώλ λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη πςειήο
δηαπεξαηόηεηαο δηαθαλέο θα άρξσκν. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη
ρξσκαηηζκέλν ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα επεξεάδεηαη δπζκελώο ε
ρξσκαηηθή εμέηαζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ (ISO38261Q2003 & 6.2.4.). Οη πιαζηηθνί αζθνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ην
αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί.

ΝΑΙ

2. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ αζθνύ πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο
ρξήζεο κηαο ζύγρξνλεο Σξάπεδαο Αίκαηνο, λα θέξεη άξηζηεο θαη
αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο
πιαζηηθνύ πέξημ απηώλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξόβησλ (ISO
3826 & 4.1)

ΝΑΙ

3. Όια ηα ζπζηήκαηα αζθώλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεπζέξα
ππξεηνγόλσλ νπζηώλ (ISO 3826 & 5.4.2.1.)

ΝΑΙ

4. Δζσηεξηθά, ν αζθόο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνύ ε
ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Να είλαη παληνύ θνίινο θαη ρσξίο γσλίεο γηα ηελ

ΝΑΙ
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άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξόζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ
παξαγώγσλ ηνπ, θαζώο θαη ηελ απνθπγή ζξόκβσλ.

5. Ο πξσηεύσλ αζθόο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο
από πιαζηηθό ζσιήλα άξηζηεο πνηόηεηαο κήθνπο κεηαμύ 80εθ.-120εθ.,
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζύκθσλα κε ην ISO 3826. Ο
ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειόλε θιέβαο 16G αλαγξαθόκελν ζηελ
εηηθέηα ηνπ αζθνύ. Η βειόλε λα θέξεη πνιύ ιεπηά ηνηρώκαηα, λα είλαη
ζηιηθνλαξηζκέλε θαη απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή.

ΝΑΙ

6. Η βειόλε αηκνιεςίαο λα είλαη ελζσκαησκέλε θαη αλαπόζπαζηε από
ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό πώκα. Σν
πξνζηαηεπηηθό πώκα ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή αληηπεθηηθνύ, ζα
δηαηεξεί απνζηεηξσκέλν ηνλ απιό, ζηεγλή από αληηπεθηηθό ηε βειόλε
θαη ζα αθαηξείηαη εύθνια. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα δελ ζα κπνξεί λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή παξαπνηεζεί ρσξίο απηό λα θαζίζηαηαη
πξνδήισο εκθαλέο.

ΝΑΙ

7. Γηα ηε ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ ν θύξηνο αζθόο θάζε
ζπζηήκαηνο λα θέξεη νπσζδήπνηε από 2 (δπν) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε
θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ.

ΝΑΙ

8. Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα
ηνλ αλαγλσξηζηηθό ηνπ αξηζκό αλά δηαζηήκαηα.

ΝΑΙ

9. Δπί έθαζηνπ αζθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππάξρεη εηηθέηα ηνπ κε
ηππσκέλα όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο ζα θέξνπλ επθξηλή
θαη αλαιινίσηε εθηύπσζε. Θα είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο
ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη ζε δηαθόξνπο ρεηξηζκνύο
ή ζηελ ςύμε/απόςπμε. Να θαηαζηξέθνληαη θαη όρη λα απνθνιινύληαη
ζηελ πξνζπάζεηα απνθόιιεζεο (ISO 3826 & 5.2.9 θαη 7.4.).Δπί ηεο
εηηθέηαο θάζε αζθνύ, ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : Α) ην είδνο θαη ν
όγθνο ηνπ αληηπεθηηθνύ δηαιύκαηνο (π.ρ. CPD 63ml) B) ν όγθνο
αίκαηνο ή παξαγώγσλ πνπ δέρεηαη ν αληίζηνηρνο αζθόο (π.ρ. 450ml) Γ)
ν θαζνξηζκόο ηεο παξηίδαο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο Γ) ηνλ θσδηθό
πξντόληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ISO 3826-1 & 8.2) ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ
ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 450 500 ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΛΑΣΟ (mm) 120 120
ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΜΗΚΟ (mm) 177 185 ΜΔΓΔΘΟ ΔΣΙΚΔΣΑ ( 1-5
mm) 105 105 105 105

ΝΑΙ

10.Σα ζηόκηα εμόδνπ (outlet ports) όισλ ησλ αζθώλ ησλ παξαγώγσλ ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.8.1 ηνπ ISO 3826
(νη πιαζηηθνί ζάθνη ζα δηαηίζεληαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα ζηόκηα εμόδνπ
γηα ηελ ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγώγσλ αίκαηνο, ηα ζηόκηα εμόδνπ ζα
απνθξάζζνληαη ζηεγαλά από ην ζύζηεκα δηαπέξαζεο). Κάζε ζηόκην
εμόδνπ ζα θέξεη έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θιείζηκν αζθαιείαο
εύθνια απνζπώκελν θαη κε επαλαηνπνζεηνύκελν, ηνπ νπνίνπ θάζε
παξαβίαζε λα είλαη νθζαικνθαλήο, νύησο ώζηε λα δηαηεξείηαη
απνζηεηξσκέλε ε εζσηεξηθή επηθάλεηα.

ΝΑΙ

11.Σα ζπζηήκαηα ησλ αζθώλ λα θέξνπλ εηδηθό ζύζηεκα ιήςεο
δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελώ ζε θιεηζηό θύθισκα ην νπνίν λα
εμαζθαιίδεη απόιπηε ζηεηξόηεηα ζην ιακβαλόκελν αίκα γηα ηελ
απνθπγή επηκνιύλζεσλ.

ΝΑΙ

12.Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα
ηελ απνθπγή πηζαλόλ ηξππεκάησλ από ηελ βειόλε θαηά ηελ δηαδηθαζία
απόξξηςεο ηεο.

ΝΑΙ

13.Σα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη από ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αίκαηνο
(κηθξόο εηδηθόο αζθόο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30 ml) ζηνλ νπνίν

ΝΑΙ
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ζα ζπιιέγνληαη ηα πξώηα ml πξηλ από ηελ θπξίσο ιήςε.
ΤΚΔΤΑΙΑ

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία εληόο πιαζηηθνύ δηαθαλνύο ε από αινπκίλην, εηδηθνύ
αζθαινύο θαη αλζεθηηθνύ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά
ζθξαγηζκέλνη.
Η ζπζθεπαζία ησλ αζθώλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληόο ηνπ θαθέινπ,
ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζηα
δηάθνξα ζεκεία ηνπο.

ΝΑΙ

Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη:
-νη πεξηεθηηθόηεηεο ησλ αζθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 450x450x300ml)
- ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ δηαιύκαηνο
-εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθώλ

ΝΑΙ

Οη θάθεινη ησλ αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη
πξνζεθηηθά εληόο αλζεθηηθνύ θαη θιεηζηνύ θηβσηίνπ κηθξνύ βάξνπο θαη
εύθνιεο κεηαθνξάο.

ΝΑΙ

Δληόο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο
νδεγίεο ρξήζεο ησλ αζθώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα.

ΝΑΙ

Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθώλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν ρξόληα από ηελ
εκεξνκελία απνζηείξσζεο ηνπο.

ΝΑΙ

Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε
επθξηλώο αλαγξαθόκελα ηα θάησζη ζηνηρεία:
Δξγνζηάζην θαη δηεύζπλζε
Δίδνο αζθώλ (δηπιόο, ηξηπιόο θ.α.)
Σν είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ δηαιύκαηνο Ηκεξνκελία
ιήμεο ησλ αζθώλ
Η ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο
Η πνζόηεηα ησλ αζθώλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζην θηβώηην
Η δηάξθεηα δσήο ηνπο (ηνπιάρηζηνλ δπν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο ηνπο)

ΝΑΙ

ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Η όιε δηαδηθαζία παξάγσγεο ησλ αζθώλ λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ
GMP (Good Manufacturing Practice)

ΝΑΙ

Η πξώηε πιε ζα είλαη Medical Grade

ΝΑΙ

Θα ηεξνύληαη όιεο νη δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826/1993

ΝΑΙ

Σα ζπζηήκαηα λα θέξνπλ όια ηελ έλδεημε CEMARK θαη ζε εηηθέηα
εθάζηνπ αζθνύ θαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο

ΝΑΙ

Οη κεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά
CEMARK

ΝΑΙ

Οη εηηθέηεο όισλ ησλ αζθώλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζώο θαη νη
νδεγίεο ρξήζεο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα (αξ.93/42 νδεγία ηεο
ΔΔ)

ΝΑΙ

ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθώλ αζθώλ θάζε ζπζηήκαηνο,

ΝΑΙ
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ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300 ml, ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ζηελ
εηηθέηα ηνπο «ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ 5 ΗΜΔΡΧΝ»

Να θαηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) δείγκαηα αζθώλ αίκαηνο από ηνλ
πξνζθεξόκελν ηύπν

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 4: ΣΡΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPD ή CPD2D
ΣΡΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPD ή CPD2D θαη δπν δνξπθνξηθνύο
αζθνύο ηνπιάρηζηνλ 300 ml έθαζηνο κε πξνζζεηηθό ζπληεξεηηθό
δηάιπκα 100 ml γηα εξπζξά ηνπιάρηζηνλ 42 εκεξώλ, πιάζκα θαη
αηκνπεηάιηα 5 εκεξώλ.

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 5: ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔ ΦΙΛΣΡΟ ΤΦΗΛΗ
ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ
ΔΡΤΘΡΧΝ ΜΔ ΔΝΑ ΤΝΟΓΟ ΑΚΟ
Πεξηγξαθή: Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ξύγρνο ζύλδεζεο
κε ηνλ αζθό ηνπ αίκαηνο, έλα ζηαγνλνκεηξηθό ζάιακν κε πξνθίιηξν γηα
ηελ θαηαθξάηεζε ησλ κηθξνπεγκάησλ, έλα θίιηξν δηήζεζεο πςειήο
απόδνζεο θαη έλα ελζσκαησκέλν αζθό από PVC γηα ηελ ζπιινγή ησλ
ιεπθαθαηξεκέλσλ εξπζξνθπηηάξσλ.

ΝΑΙ

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Να εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή
θαηαθξάηεζε ησλ ιεπθνθύηηαξσλ ώζηε ηα ππνιεηπόκελα ιεπθά λα
είλαη θάησ από 1X106

ΝΑΙ

Να εμαζθαιίδεηαη ε κεγίζηε αλάθηεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ (>95%)

ΝΑΙ

Ο αζθόο ζπιινγήο ησλ ιεπθαθαηξεκέλσλ εξπζξώλ λα είλαη άξηζηεο
πνηόηεηαο, απόιπηα δηαπγήο, άρξσκνο θαη θνίινο γηα ηελ άξηζηε
ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά ησλ εξπζξώλ θαη ηελ απνθπγή ζξόκβσλ

ΝΑΙ

Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ-αθηηλνβνιία ή αηζπιελνμείδην,
απαιιαγκέλα ππξεηνγόλσλ θαη έηνηκα γηα ρξήζε

ΝΑΙ

Σν ζύζηεκα λα εμαζθαιίδεη ην ηέιεην άδεηαζκα ηνπ θίιηξνπ.

ΝΑΙ

Η κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθό θάιπκκα λα είλαη απόιπηα
βηνζπκβαηά.

ΝΑΙ

Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο από ηηο αξρέο ηεο Δ.Δ. (CE Mark) θαη ε
εηαηξεία θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO

ΝΑΙ

Να ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά

ΝΑΙ

Ο ρξόλνο ιεπθαθαίξεζεο ζηνπο 22°C λα κελ μεπεξλά ηα 10 ιεπηά θαη
ηνπο 4°C ηα 20 ιεπηά

ΝΑΙ

Να έρνπλ κνλή ζπζθεπαζία θαη ε παξηίδα ηνπ πιηθνύ λα αλαγξάθεηαη
ζην ζώκα ηνπ θίιηξνπ

ΝΑΙ

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα κε ηξία δείγκαηα.
Η παξάδνζε ησλ θίιηξσλ λα είλαη άκεζε

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 6: ΦΙΛΣΡΑ ΤΦΗΛΗ ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΓΙΗ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ ΠΑΡΑ ΣΗΝ
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Πεξηγξαθή :
Σν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ιεπθαθαίξεζε κηαο κνλάδαο
ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ξύγρνο ζύλδεζεο
κε ηνλ αζθό ηνπ αίκαηνο, πξνθίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνπξαγκάησλ,
απηνπιεξνύκελν ζηαγνλνκεηξηθό ζάιακν θαη έλα θίιηξν
ιεπθαθαίξεζεο πςειήο απόδνζεο ..

ΝΑΙ

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Να εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή
θαηαθξάηεζε ησλ ιεπθνθύηηαξσλ ώζηε ηα ππνιεηπόκελα ιεπθά λα
είλαη θάησ από 1X106.

ΝΑΙ

Να εμαζθαιίδεηαη ε κεγίζηε αλάθηεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ (>95%).

ΝΑΙ

Να παξέρνπλ γξήγνξε δηέιεπζε ηνπ αίκαηνο κε ζηαζεξή ξνή ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο κεηάγγηζεο.

ΝΑΙ

Σν ζύζηεκα λα εμαζθαιίδεη ην ηέιεην άδεηαζκα ηνπ θίιηξνπ.

ΝΑΙ

Σα πιηθά θαηαζθεπήο λα είλαη απόιπηα βηνζπκβαηά.

ΝΑΙ

Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ-αθηηλνβνιία ή αηζπιελνμείδην,
απαιιαγκέλα ππξεηνγόλσλ θαη έηνηκα γηα ρξήζε.

ΝΑΙ

Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο από ηηο αξρέο ηεο Δ.Δ.(CE Mark) θαη ε
εηαηξεία θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO.

ΝΑΙ

Να ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά.

ΝΑΙ

Να έρνπλ κνλή ζπζθεπαζία θαη ε παξηίδα ηνπ πιηθνύ λα αλαγξάθεηαη
ζην ζώκα ηνπ θίιηξνπ.

ΝΑΙ

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα κε δείγκα
Η παξάδνζε ησλ θίιηξσλ λα είλαη άκεζε.

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 7: ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΣΡΑ ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ ΚΑΙ
ΠΛΤΗ ΔΡΤΘΡΧΝ
Πεξηγξαθή :
Σν εξγαζηεξηαθό θίιηξν λα είλαη θαηάιιειν γηα ιεπθαθαίξεζε θαη
πιύζε κνλάδαο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ ή νιηθνύ αίκαηνο θαη λα έρεη:
Ρύγρνο ζύλδεζεο ηθαλνύ κήθνπο γηα ηνλ αζθό ηνπ αίκαηνο θαη ξύγρνο
ζύλδεζεο γηα ηνλ νξό

ΝΑΙ

Πξνθίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνπεγκάησλ μερσξηζηό από ην θπξίσο
θίιηξν

ΝΑΙ

Γύν ελζσκαησκέλνπο αζθνύο από PVC 600ml, έλαλ γηα ηε ζπιινγή
ησλ ιεπθαθαηξεκέλσλ εξπζξώλ θαη έλαλ γηα ηα απόβιεηα. Ο αζθόο
ζπιινγήο ησλ ιεπθαθαηξεκέλσλ εξπζξώλ λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο
θαη πςειήο δηαπεξαηόηεηαο απόιπηα δηαπγήο, άρξσκνο, παληνύ θνίινο
ρσξίο γσλίεο γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνύ ζξόκβσλ

ΝΑΙ

Μεηά ηε ιεπθαθαίξεζε ν αξηζκόο ησλ ππνιεηπόκελσλ ιεπθνθπηηάξσλ
λα είλαη θάησ από 1x106...

ΝΑΙ
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Μεηά ηε ιεπθαθαίξεζε ε αλάθηεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ λα είλαη >
95%

ΝΑΙ

Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ-αθηηλνβνιία ή αηζπιελνμείδην,
απαιιαγκέλα ππξεηνγόλσλ θαη έηνηκα γηα ρξήζε

ΝΑΙ

Να έρεη εηδηθνύο αληηκηθξνβηαθνύο αεξαγσγνύο απνζηξάγγηζεο κε
ζθνπό ην ηέιεην άδεηαζκα ηνπ θίιηξνπ

ΝΑΙ

Να είλαη ζε κνλή ζπζθεπαζία κε αλαγξαθόκελεο όιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελδείμεηο θαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο

ΝΑΙ

Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο από ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(CE Mark) θαη ε εηαηξεία θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά
πνηόηεηαο ISO

ΝΑΙ

Να ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά

ΝΑΙ

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από έλα δείγκα

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 8: ΔΣ ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ-ΦΙΛΣΡΟ
ΔΣ ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ-ΦΙΛΣΡΟ

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 9: ΑΚΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΧΝ 600 ml
ΑΚΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΧΝ 600 ml

ΝΑΙ

ΑΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΧΝ (CPV 33141610-9)
Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο από ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(CE Mark) θαη ε εηαηξεία θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά
πνηόηεηαο ISO
Οη πξνζθνξέο λα ζπλνδεύνληαη απαξαίηεηα από δείγκαηα.

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 10-11: ΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΟΜΙΑ
Απηνθόιιεηνη ζάθνη θνινζηνκίαο κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν εμόδνπ
θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πθαζκάηηλεο πθήο. Η θνιιεηηθή ηνπ
επηθάλεηα λα είλαη δεξκνπξνζηαηεπηηθή, γηα ζίγνπξε επηθόιιεζε,
πξνζηαζία, αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο θαη λα είλαη εύθακπηε.
Γηαθαλείο θαη αδηαθαλείο δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ.

ΝΑΙ

10. Γηαθαλείο

ΝΑΙ

11. Αδηαθαλείο

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 12-13: ΑΚΟΙ ΔΙΛΔΟΣΟΜΙΑ
Απηνθόιιεηνη ζάθνη εηιενζηνκίαο, αλνηρηνί, κε αληηηδξσηηθό
ππναιιεξγηθό θάιπκκα, κε ελζσκαησκέλν θαη ρσξίο ελζσκαησκέλν
θιείζηξν. Η θνιιεηηθή ηνπ επηθάλεηα λα είλαη δεξκνπξνζηαηεπηηθή από
ζύγρξνλα πιηθά γηα ζίγνπξε επηθόιιεζε, πξνζηαζία, αλαθνύθηζε ηνπ
δέξκαηνο θαη λα είλαη εύθακπηε. Γηαθαλείο θαη αδηαθαλείο δηαθόξσλ
δηαζηάζεσλ.
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12. Γηαθαλείο

ΝΑΙ

13. Αδηαθαλείο

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 14-16: ΑΚΟΙ ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ
Απηνθόιιεηνη ζάθνη νπξεηεξνζηνκίαο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ησλ
νύξσλ, κε θαη ρσξίο θαλάιηα, αζθαιή έμνδν γηα εύθνιν άδεηαζκα θαη
ζύλδεζε κε νπνηνλδήπνηε ηύπν νπξνζπιιέθηε. Η θνιιεηηθή ηνπ
επηθάλεηα λα είλαη δεξκνπξνζηαηεπηηθή, γηα ζίγνπξε επηθόιιεζε,
πξνζηαζία, αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο θαη λα είλαη εύθακπηε.
Γηαθαλείο δηαζηάζεσλ 10-50mm (± 10%).

ΝΑΙ

14. Υσξίο θαλάιηα

ΝΑΙ

15. Με θαλάιηα

ΝΑΙ

16. Με εύπιαζηε θνιιεηηθή επηθάλεηα ή αλαζηξνθή ηνπ θνιιεηηθνύ
πιηθνύ γηα εθαξκνγή ζε δύζθνιεο αλαηνκηθά ζηνκίεο ή θήιεο,
δηαζηάζεσλ 10-40 ρηιηνζηώλ

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 17: ΑΚΟΙ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΗΗ
άθνη κεηεγρεηξεηηθνί κε θαη ρσξίο παξάζπξν επηζεώξεζεο ζηνκίνπ θαη
εύθνιν άδεηαζκα. Με δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε νπξνζπιιέθηε. Η
εύθακπηε θνιιεηηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη από ζύγρξνλα πιηθά γηα
αζθαιή εθαξκνγή, πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο.

ΝΑΙ

17. Γηαθαλείο ή κε δπλαηόηεηα επηζθόπεζεο κε παξάζπξν, κε
δπλαηόηεηα θνπήο δηαζηάζεσλ 10-100 ρηιηνζηώλ (± 10%)

ΝΑΙ

ΤΣΗΜΑ ΓΤΟ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΒΑΗ-ΑΚΟ ΒΑΔΙ
ην ζύζηεκα δύν (2) ηεκαρίσλ ΒΑΗ-ΑΚΟ γηα ιόγνπο
ζπκβαηόηεηαο πξέπεη λα είλαη από ηελ ίδηα εηαηξεία.

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 18-19. Βάζεηο (θνινζηνκίαο - νπξεηεξνζηνκίαο - εηιενζηνκίαο)
Δπίπεδεο, εύθακπηεο κε δεξκνπξνζηαηεπηηθά θνιιεηηθά γηα αζθάιεηα,
αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο.
Γηαθόξσλ δηαζηάζεσλ

ΝΑΙ

18. Γηαθαλείο

ΝΑΙ

19. Αδηαθαλείο

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 20-21. Βάζεηο (θνινζηνκίαο - εηιενζηνκίαο - νπξεηεξνζηνκίαο)
Κσλνεηδείο κε δεξκνπξνζηαηεπηηθό πιηθό γηα αζθάιεηα, αλαθνύθηζε
θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. Δπίπεδεο, εύθακπηεο κε
δεξκνπξνζηαηεπηηθά πιηθά γηα αζθάιεηα, αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία
δέξκαηνο. Γηαθαλείο θαη αδηαθαλείο.
Γηαθόξσλ δηαζηάζεσλ

ΝΑΙ

20. Γηαθαλείο

ΝΑΙ

Σελίδα 53

21PROC009042303 2021-08-06
21. Αδηαθαλείο

ΝΑΙ

ΑΚΟΙ
ΔΙΓΟ 22-23. άθνη θνινζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
αληίζηνηρεο βάζεηο , κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν αεξίσλ θαη
αληηηδξσηηθό ππναιιεξγηθό θάιπκκα.

ΝΑΙ

22. Γηα Γηαθαλείο Βάζεηο (18, 20)

ΝΑΙ

23. Γηα Αδηαθαλείο Βάζεηο (19, 21)

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 24-25. άθνη εηιενζηνκίαο αλνηρηνί πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
αληίζηνηρεο βάζεηο, λα έρνπλ αληηηδξσηηθό ππναιιεξγηθό θάιπκκα κε
θίιηξν αεξίσλ.

ΝΑΙ

24. Γηα Γηαθαλείο Βάζεηο (18, 20)

ΝΑΙ

25. Γηα Αδηαθαλείο Βάζεηο (19, 21)

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 26-27. άθνη νπξεηεξνζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
αληίζηνηρεο βάζεηο, λα έρνπλ αληηηδξσηηθό ππναιιεξγηθό θάιπκκα,
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, κε αζθαιή έμνδν γηα άδεηαζκα θαη ζύλδεζε κε
νπνηνλδήπνηε νπξνζπιιέθηε.

ΝΑΙ

26. Γηα Γηαθαλείο Βάζεηο (18, 20)

ΝΑΙ

27. Γηα Αδηαθαλείο Βάζεηο (19, 21)

ΝΑΙ

ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΔΙΓΗ ΠΔΡΙΠΟΙΗΗ ΣΟΜΙΧΝ
ΔΙΓΟ 28-30. Κόιια γηα βάζεηο θνινζηνκηώλ, νπξεηεξνζηνκηώλ,
εηιενζηνκηώλ: 28. ε ζσιελάξην 60 gr

ΝΑΙ

29. ε κνξθή πιαζηειίλεο

ΝΑΙ

30. Καζαξηζηηθό δέξκαηνο γηα θνινζηνκίεο κε δπλαηόηεηα
ελπδάησζεο θαη εμνπδεηέξσζεο ησλ νζκώλ ζε κνξθή ζπξέη

ΝΑΙ

ΔΙΓΟ 31-41. ΘΗΚΔ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΔ
ΑΣΜΟΤ Α) Να έρνπλ απηνθόιιεηε ηζρπξή θαη νκνηόκνξθα
θαηαλεκεκέλε θόιια γηα αζθαιέο θιείζηκν.

ΝΑΙ

Β) Να έρνπλ πνιιαπιή πιατλή ξαθή αληνρήο.

ΝΑΙ

Γ) Να έρνπλ από ηε κία πιεπξά ραξηί αλζεθηηθό θαη από ηελ άιιε λα
έρνπλ εηδηθό δηάθαλν πιαζηηθό αληνρήο.

ΝΑΙ

Γ) Οη πόξνη ηεο ράξηηλεο πιεπξάο λα είλαη κηθξόηεξνη θαη από ηα
κηθξόηεξα βαθηήξηα έηζη ώζηε λα παξέρεη ηδαληθό θξάγκα θαηά ησλ
βαθηεξίσλ. Δπίζεο ην ραξηί λα έρεη πςειό βαζκό ρεκηθήο θαζαξόηεηαο
γηα πξνζηαζία αζζελώλ θαη ππαιιήισλ.

ΝΑΙ

Δ) Σν εηδηθό δηάθαλν πιαζηηθό λα είλαη επιύγηζην θαη θαηά ην άλνηγκα
λα απνθνιιάηαη νκαιά από ην ραξηί έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη

ΝΑΙ
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Σ) Να έρνπλ επθξηλή δείθηε αιιαγήο ζηνλ αηκό εθηόο ηεο πεξηνρήο
εξγαζίαο

ΝΑΙ

Οη δηαζηάζεηο ηνπ σθέιηκνπ ρώξνπ εξγαζίαο λα είλαη πεξίπνπ:
31. 90x260mm

ΝΑΙ

32. 130x280mm

ΝΑΙ

33. 130x290mm

ΝΑΙ

34. 130x360mm

ΝΑΙ

35. 150x300mm

ΝΑΙ

36. 200x330mm

ΝΑΙ

37. 200x350mm

ΝΑΙ

38. 250x430mm

ΝΑΙ

39. 300x470mm

ΝΑΙ

40. 300x600mm

ΝΑΙ

41. 390x600mm

ΝΑΙ

Επεξήγηςη των ςτηλών των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά
και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
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4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ,
διλωςθ, πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Ρεριγραφι

1

Ρεριγραφι……
Εμπ. Κωδικόσ …

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο
(χωρίσ
ΦΡΑ )

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ με
ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ –ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ….. ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ
ςυμμετοχι τθσ εισ τον Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ………………
ςφμφωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξι ςασ.
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Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ/ξθ).
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Ιωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ –ΠΑΣΗΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 4%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό …… ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ
με αρ. …… Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ

ΥΜΒΑΗ (ποσoύ :

€ με ΦΠΑ )

Για τθν προμικεια ησλ εηδώλ: : άθνη γηα νύξα, άθνη Αίκαηνο θαη άθνη πιινγήο Τγξώλ
Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν. Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : ……………………………..
Συμβαλλόμενοι :
1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”
Βϋ ΟΟΙ
Το “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ :
1.Tθν αρικμ 12/21 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν
προμικεια ησλ ειδϊν: Σάκοι για οφρα, Σάκοι Αίματοσ και Σάκοι Συλλογισ Υγρϊν για τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου
2.Τθν από ……………… ( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία κατακυρϊκθκε
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ
3. Τθν από …………… ( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ
αναθζτει
ςτον “Ρρομθκευτι” τθν προμικεια των προϊόντων που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά
ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΠΡΟΘΕΜΙΕ / ΠΑΡΑΔΟΗ / ΚΤΡΩΕΙ
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1. Ο “Ρρομθκευτισ” οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του, μζχρι και
μζςα τθν αποκικθ του Νοςοκομείου. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράδοςθ των ειδϊν πραγματοποιείται το αργότερο ςε χρονικό
διάςτθμα δφο (2) εργάςιμων θμερϊν μετά τθν ζγγραφθ παραγγελία.
Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του
αυτισ , οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ, τότε το τελευταίο
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι και ο “Ρρομθκευτισ” υποχρεοφται να καταβάλλει
τθν τυχόν διαφορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. Το ίδιο
ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία
Θ παραγγελία των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα
με τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου το οποίο δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι των υλικϊν.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60)
θμζρεσ από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο
και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του ν. 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ρρομθκευτισ” κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν
α) 0,02% υπζρ Δθμοςίου (αρκ. 36 παρ 6 ν. 4412/16)
β) 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ (ν. 3580/07)
γ) 0,06% υπζρ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (αρκ. 350 παρ. 3 ν. 4412/2016) πλζον
χαρτοςιμου 3% και επ’ αυτοφ ειςφορά 20% υπζρ ΟΓΑ
δ) 0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (αρκ. 4 ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει)
πλζον χαρτοςιμου 3% και επ’ αυτοφ ειςφορά 20% υπζρ ΟΓΑ
(Οι κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν αξία τιμολογίου πλθν ΦΡΑ).
ε) Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί ν. 2198/94 επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΤΗΕΙ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ. ……………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για ότι δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ. 12/21
Διακιρυξθσ του “Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων, απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει
τθν χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ
απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου.
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Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου,
με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που τα
τιμολόγια είναι ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν
ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ ςθμείο του τιμολογίου.
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία , παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα
και αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ.
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1 θ ΥΡΕ Αττικισ ι
άλλθ Κεντρικι Υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ
O ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Ν. ΠΡΙΦΣΗ
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