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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   

Επωνυµία : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’  

 Ταχυδροµική διεύθυνση : Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ταχυδροµικός 

Κωδικός 81100  Τηλέφωνο 22510 -57700 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : 

info@vostanio.gr   

Αρµόδιοι για πληροφορίες  

1. Γραφείο Προµηθειών : Αθηνά Τσουλέλλη   Τηλ.: 22510-26390 Fax: 

2251037130 Email:bostaniopr@yahoo.gr               

2. Τµήµα Πληροφορικής : Μαριάνθη Ζαφειρίου, Σπύρος Γιαννάκης  Τηλ.: 

2251351618  Email:info@vostanio.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής :  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.∆.∆. και 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

περίθαλψης  

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, 

άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

:www.vostanio.gr (διαγωνισµοί). 

 β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στη 

διεύθυνση: Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48 ΜΥΤΙΛΗΝΗ υπόψη κας Χατζησαββα Καλιόπης 

τηλ. 2251041500.  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 

του Ν.4412/2016.    

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του Γ.Ν. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του για τα έτη 2019 

και 2020.   

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

της σύµβασης   

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι :  

Α. Η τοποθέτηση των παρακάτω µηχανηµάτων στα τµήµατα του 

Νοσοκοµείου θα γίνει σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  
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Τµήµα Εκτ.µικρός 

 

Εκτ. 

µεγάλος 

 

Πολυµηχάνηµα 

 

Φωτοτυπικό 

Αρχείο-Φωτοτυπίες     2 µεγάλα 

ΤΕΠ  2   1 απλο 

Γραµµατεία ΤΕΠ  1   

∆ιαλογή ΤΕΠ  1   

Ορθοπεδικό ΤΕΠ 1    

Παιδιατρικό  Ιατρείο 1   1 απλό 

Προϊσταµένη ΤΕΠ 1    

Γραµµατεία 

Εργαστηρίων 

 1   

Κυτταρολογικό ΕΡΓ. 1    

Καλλιέργειες ΕΡΓ.   1  

Γραµµατεία Ε.Ι.  2   

Γρ. Κίνησης  2   

Ογκολογικό Τµήµα   1  

Αιµατολογικό 

(Γώγος) 

1  1  

Καρδιολογική κλ.  1   

Πνευµονολογική κλ. 1    

Μαιευτική κλ 2  1  

Α’ Παθολογική  1  1  

Ουρολογική κλ.   1  

ΜΕΘ 1    

Εξετ. 

Οφθαλµολογικού 

1    

Ψυχιατρική Κλ. 2    

Παιδιατρική Κλ.    1 απλο 

Εξ. Μαιευτικό  1    

ΕΞ. Καρδιολογικό  1    

Εξ. Οδοντιατρικό 1    

Εγκεφαλογράφος 1    
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Εξ. Νευρολογικό 1    

Εξ. Ορθοπεδικό 1    

Εξ. Πνευµονολογικό 1    

∆Α∆   1 1 απλο 

Γραµµ. Νοσοκοµείου  1   

Γρ. Προµηθειών  1 1  

Γρ. Νοσηλειών 1    

Ταµείο 1    

Φαρµακείο 2    

Επόπτης ∆.Υγείας 1    

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:     

Α'ΠΑΘ-ΣΤΑΣΗ  1   

Β'ΠΑΘ-ΣΤΑΣΗ  1   

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ-

ΣΤΑΣΗ 

 1   

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΙΚΟ-

ΣΤΑΣΗ 

 1   

ΜΑΦ  1   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-

ΣΤΑΣΗ 

 1   

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ-

ΣΤΑΣΗ 

 1   

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΕΡΓ  1   

ΒΙΟΧ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  1   

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  1   

Α∆Α  1   

ΓΡ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    1  

ΓΡ.∆.Σ   1  

ΚΟ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ   1  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1    

∆/ΚΟΣ ΥΠ∆/ΝΤΗΣ 1    

ΑΞΟΝΙΚΟΣ-

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

1    

ΕΞ.ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ 1    
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ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ ΜΤΝ 1    

ΩΡΛ-ΟΦΘ ΣΤΑΣΗ 1    

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ-ΣΤΑΣΗ 1    

ΜΤΝ-ΣΤΑΣΗ 1    

ΣΥΝΟΛΑ 33 µικροί 

εκτυπωτές 

23 

µεγάλοι  

εκτυπωτές 

11 

πολυµηχανήµατα 

6 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 

(2 µεγάλα & 4 

απλά) 

 

Β. Η παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης τους.  

Πιο συγκεκριµένα η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει :  

1. Την αρχική τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε 

παραγωγική λειτουργία των µηχανηµάτων, καθώς και την πλήρη εκπαίδευση 

και τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών του Γ.Ν. Μυτιλήνης στα τµήµατα 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

2. Τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του 

παρεχόµενου εξοπλισµού που περιλαµβάνουν: 

- την παροχή, εγκατάσταση και διαχείριση των αναλωσίµων (πλην του 

χαρτιού), ανταλλακτικών των συσκευών, 

- την κάλυψη του κόστους των αναλώσιµων (πλην χαρτιού) και όλων 

των απαραίτητων ανταλλακτικών,  

- την κάλυψη όλων των εργασιών συντήρησης και επισκευής του 

εξοπλισµού   

Καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά την λήξη της τα 

µηχανήµατα που θα προσφερθούν θα είναι στην κατοχή του αναδόχου 

Τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες κατατάσσονται στον  κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :   Υπηρεσίες εκτύπωσης και 

συναφείς υπηρεσίες. 50313200-4. 

 Η παρούσα σύµβαση δεν διαιρείται σε τµήµατα. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € µε 

ΦΠΑ 

Η διάρκεια της σύµβασης αναλύεται ως ακολούθως:  

Περιγραφή εργασιών - Προθεσµία  

Τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε παραγωγική 

λειτουργία των εκτυπωτικών µηχανηµάτων : Τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες 

(30 η.η.) από την υπογραφή της σύµβασης.  

Εκπαίδευση των χρηστών : ∆ύο εργάσιµες ηµέρες (2 ε.η.) από την 

αρχική εγκατάσταση και παραµετροποίηση των µηχανηµάτων  
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∆οκιµαστική χρήση του συστήµατος / περίοδος ελέγχου καλής 

λειτουργίας : δέκα ηµερολογιακές ηµέρες (10 η.η.) από την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης και παραµετροποίησης των εκτυπωτικών συστηµάτων στο 

σύνολο τους  

∆ιάρκεια σύµβασης : Ένα (1) έτος  από την υπογραφή της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

σύµβασης δίδεται στα Παραρτήµατα I (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης) και II (Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων – Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) της παρούσας 

διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 

οικονοµική άποψη προσφοράς  βάσει  της τιµής.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο   

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη 

νοµοθεσία και ιδίως:  

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις»,  

-  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,   

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας»,   

 - του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 

και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

-  του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 

∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,   
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-  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,   

-  του π.δ  80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες”,  

- της µε αρ. 57654/22-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781 / 23-05-

2017) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  

- καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών – ∆ιενέργεια διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Γ.Ν. Μυτιλήνης, οδός Ε. 

Βοστάνη 48 Μυτιλήνη , Τ.Κ.81100  την 26/6/2020  ώρα 11,00 πµ  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή  

25/6/2020 και ώρα 14,30 µµ  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός κατά την 

ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα 

µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της ∆ιοίκησης του 

νοσοκοµείου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 

οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου.  

1.6 ∆ηµοσιότητα- ∆ηµοσίευση  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

http://www.vostanio.gr. 

Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 

αναρτήθηκε στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα  του νοσοκοµείου (www.vostanio.gr).  

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει το Γ.Ν. Μυτιλήνης   
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης   

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύµβασης, εφόσον επιλεγούν.  

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την 

εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:  

-η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής  

-το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]  

-οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά  

-το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της   

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Η επικοινωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων 

µπορεί να γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους :  

- Στο  γραφείο προµηθειών για θέµατα που αφορούν στη διακήρυξη  

Τηλ.2251026390 e- mail:   bostaniopr@yahoo.gr . κ. Τσουλέλλη 

- Στο τµήµα Πληροφορικής για θέµατα που αφορούν στις τεχνικές 

προδιαγραφές  της διακήρυξης 

- Τηλ. 2251351618  Email:info@vostanio.gr 
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- Στον/στην γραµµατέα του διαγωνισµού για θέµατα που αφορούν στην 

εξέλιξη του διαγωνισµού 

- Τηλ.2251041500 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύµβασης µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση:  www.vostanio.gr. 

2.1.3 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.4 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 

τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων 

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι 

εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 

εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) 

τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)  
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ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 

και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού 

(Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) , θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  Η 

αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής   

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:  

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη 

νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση 

που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για 

την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής  στον παρόντα διαγωνισµό   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού   

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο)  
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ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους:   

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),   

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 

φορέα,   

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),   

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής,   

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 

το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του  



14 

 

 

 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση 

των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.  

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 

ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 

εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 

κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.   

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας 

ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς.   

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις:   

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,   
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 

ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας,   

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,   

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε 

άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,   

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 

συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,   

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,   

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9 της παρούσας,   

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,   

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 

θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 

που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 

δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.   

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις  
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ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.   

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί 

να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 

επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 

αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης.  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα 

συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης.   

Επιπλέον οι συµµετέχοντες  απαιτείται:  να αναφέρουν τα στοιχεία 

συνεργατών τους που  τυχόν θα ανήκουν στην οµάδα υποστήριξης των 

µηχανηµάτων και των χρηστών του νοσοκοµείου.  

Οι συµµετέχοντες  µπορούν,  να στηρίζονται στις ικανότητες συνεργατών 

τους, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Υπόλογος σε 

περίπτωση αδυναµίας υποστήριξης είναι ο συµµετέχων και όχι οι συνεργάτες 

που αυτός έχει δηλώσει. 
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, 

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), 

σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα VI, το οποίο 

αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 

τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).  

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα  

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 

έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.4. 

της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 

ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της 

παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως 

του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη  
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω 

παράγραφο,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 οι οικονοµικοί φορείς 

προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

(β.1) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα)  

(β.2) υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφονται και δηλώνονται οι 

οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οι οικονοµικοί φορείς 

οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα πρόκειται για οργανισµούς 

τόσο κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης).   

β.3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για  την επικουρική 

ασφάλιση από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς . Η ασφαλιστική ενηµερότητα 

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά 

πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. Από τα περιεχόµενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.  

 β.4) Πιστοποιητικό,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  2β  του  

αρ.80  του  Ν4412/16,  ότι: ∆εν τελούν σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  αναγκαστική  

διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε 

διαδικασία  πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή  έχει  αναστείλει  τις  

επιχειρηµατικές  του δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα 

προσκοµίσουν οι εξής: Φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και 

επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν 

για ατοµικές επιχειρήσεις Νοµικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική  
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διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

β.5) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 

Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συµµετοχής. Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται 

δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη 

βεβαίωση.. (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). 

 β.6) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού 

 γ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) 

προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που 

είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.  Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αµυντικού Υλικού  Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
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δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 

74 του ν. 4412/2016.  

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκοµιστεί  

ένορκη βεβαίωση του ανάδοχου που γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή 

συµβολαιογράφου ή προξένου.  

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 

και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. Σε περίπτωση µη έκδοσής του µπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

Γ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για τα παραπάνω είκοσι (20) 

µηχανήµατα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών  

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

Παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά  είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής 

µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ 

συντονιστής αυτής.  
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών   

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του 

άρθρου 1.5 είτε  

(α) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(β) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδροµική διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100).  

Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, µέχρι 

την προηγούµενη από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 1.5 της παρούσας.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχοµένου των προσφορών ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν 

θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους σε κλειστό 

σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ο διαγωνισµός που αφορά 

και τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο 

φυσικού προσώπου) και  ο οποίος περιέχει : 

(α) έναν σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά 

περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. 

(β) έναν σφραγισµένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική 

Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.   

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»   

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων 

στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:  

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα VI),  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

ότι:  α) πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό, β) έλαβε 

πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών  
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προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) 

η προσφορά δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. δ) 

έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παρέχει όλες τις 

υπηρεσίες σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, ε)οι παρεχόµενες υπηρεσίες 

θα έχουν χρονική διάρκεια ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, στ) θα αναλάβει ο 

διαγωνιζόµενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την 

παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στο νοσοκοµείο ελεύθερων από κάθε 

επιβάρυνση ή διαδικασία, ζ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής 

του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου, ιδίως της αναβολής ή 

της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης του νοσοκοµείου, η) 

ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και ότι δεν  

έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της  

επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας, θ) η προσφορά του θα ισχύει για 

τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη  της διενέργειας του διαγωνισµού.  Στη 

δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους 

της σύµβασης  

 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει 

τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη 

νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήµατα Ι 

και ΙΙ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα 

αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα.   

Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλου Συµµόρφωσης, προς 

συµπλήρωση, παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που 

προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνουν.  



23 

 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών  

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»  

Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει 

επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, συµπληρωµένους τους Πίνακες που δίνονται 

στο Παράρτηµα III της παρούσας.   

Ο Προσφέρων πρέπει να δηλώνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.  

Η τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών δίνεται  σε ευρώ.  Περιλαµβάνονται 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών ή 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύµβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ……………..%.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) 

δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 

4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

συµµετέχοντες  για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 

µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 

µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονοµικοί φορείς.  
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 

περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 

αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,   

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο 

ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε 

κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 

συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών   

H Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης 

των φακέλων των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 

παρ. 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 

Ν.4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 

συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 

προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

Α) Μετά την αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής /Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελαχίστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής των υποβληθέντων προσφορών. 

Β) Αξιολογεί εάν οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές ανταποκρίνονται 

στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (όρους και προδιαγραφές) 

για τα ζητούµενα είδη και υπηρεσίες.  

Η  Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης και οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους.  

Γ) Σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων 

οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των  στοιχείων των 

(υπό)φακέλων µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής/ Τεχνική 

Προσφορά», αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών.  

Η Επιτροπή απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί της οικονοµικής προσφοράς, εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, οι οποίοι  παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως 

άνω στάδια οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται.  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών 

µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου, η οποία κοινoποιείται στους 

προσφέροντες.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 

αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
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τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιµες προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

σχετική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσµίας, δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.5 της παρούσας.  

Αν µετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 

αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν:  

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν µε ΤΕΥ∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή   

ii)  δεν υποβλήθηκαν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή   

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 

σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.   

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 

δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία µαταιώνεται.   
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 

µε τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 

µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου.   

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 

σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο.    

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί η 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 

2.2.9.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως 

άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.   

3.4 Eνστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  Η ένσταση 

κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 

του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της 

αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 

στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά 

µέσα.  
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Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.   

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 

αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 

του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά 

από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να 

αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.   

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)  

α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία 

της παρούσας και το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 

περιλαµβάνεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση 

της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή  
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υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 

γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.   

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία   

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 

4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός 

Κώδικας.   

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων 

της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 

κυρίου αναδόχου.   

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος 

υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν 

λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης 

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.   

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην  
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παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.1.5 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 

προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 

άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.   

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.   

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης   

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 

παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης   

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε 

µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύµβασης,  

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

5.1 Τρόπος πληρωµής   

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών 

από την τιµολόγηση, η οποία  θα πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο στο 

τέλος κάθε µήνα, για το µίσθωµα της περιόδου. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση 

των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.   

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη  
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των µηχανηµάτων, 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις :   

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

36 του ν. 4412/2016.  

γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη 

νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού 

ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις   

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά είδη ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δοθεί, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα και ιδίως 

το χρόνο απόκρισης αποκατάστασης της βλάβης  και αντικατάστασης των 

αναλωσίµων υλικών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. Α.2 του 

Παραρτήµατος Ι  

Επίσης, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 

αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 

λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:  
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α) τα είδη δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε 

διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.  

5.2.2.  Αν τα είδη δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του 

προβλεπόµενου κατά περίπτωση συµβατικού χρόνου του Παραρτήµατος Ι και 

της παρ. 1.3 της παρούσης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 

5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που 

παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής 

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 

φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, µε απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό 

πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.  

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού 

φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, µέσα σε  
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ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή.  

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1  Χρόνος παράδοσης ειδών  

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει, παραδώσει, εγκαταστήσει 

και παραµετροποιήσει τα µηχανήµατα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν. 

Μυτιλήνης εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται, 

πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 

αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016.  

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Τµήµα Πληροφορικής 

του νοσοκοµείου, καθώς και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµεροµηνία 

που προτίθεται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

6.1.4. Πριν από κάθε προσκόµιση ή αντικατάσταση µηχανήµατος, κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει 

το Τµήµα Πληροφορικής του νοσοκοµείου για το είδος, τον τύπο και τον 

αριθµό των µηχανηµάτων που προτίθεται να εγκαταστήσει/ αντικαταστήσει και 

να λάβει τη σύµφωνη γνώµη αυτού. 

6.1.5 Μετά από κάθε προσκόµιση ή αντικατάσταση µηχανήµατος, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο Τµήµα Πληροφορικής αποδεικτικό, 

στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το είδος και η ποσότητα 

αυτών. Στο εν λόγω Τµήµα τηρείται ενηµερωµένο αρχείο µε τα µηχανήµατα 

που παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. 

6.1.6. Πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων στην παρ. 6.1.1. προθεσµιών 

παράδοσης, εγκατάστασης και παραµετροποίησης, θα πραγµατοποιηθεί: α)  
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ποιοτικός έλεγχος για την καλή λειτουργία τους, ο οποίος θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης και παραµετροποίησης όλων των εκτυπωτικών συστηµάτων 

στο σύνολο τους,  

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

6.2.1. H παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης γίνεται 

από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου και την 

υπογραφείσα σύµβαση. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο 

απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η Επιτροπή Παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους 

συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό - παραλαβής των ειδών µε παρατηρήσεις – 

απόρριψης  των ειδών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/2016. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 

µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η Οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως 

άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης 

και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο 

αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 

και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών 

από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια.  
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Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.2.2. Η οριστική παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί αφού  τεθεί σε 

λειτουργία το σύνολο του εξοπλισµού, εκτελεστούν οι απαιτούµενες δοκιµές 

και ο ανάδοχος πραγµατοποιήσει την εκπαίδευση των χρηστών, εντός των 

προθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 6.1. της παρούσας διακήρυξης.  

Η παράδοση, εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία του εξοπλισµού 

θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος φέρει και στην ευθύνη σε 

περίπτωση βλάβης ή απώλειας των ειδών, µέχρι και την οριστική παραλαβής 

τους.  

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 

συµβατικής ποσότητας των ειδών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 

σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 

προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 

παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν 

µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

Σηµειώνεται ότι: Η υποβολή προσφοράς και η συµµετοχή στον 

διαγωνισµό σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν που υποβάλλει 

προσφορά, των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 

                                                                          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
 
 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ  
  ΚΑΙ  ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 

Σύµβασης   

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α. Γενικά  

Η  µίσθωση των µηχανηµάτων θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους χωρίς 

δικαίωµα διακοπής. 

Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει:  

1. Τη µίσθωση εκτυπωτών, φωτοτυπικών και  πολυµηχανηµάτων 

µε λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης και τηλεοµοιοτυπίας (fax) 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.  

2. Την αρχική µεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των µηχανηµάτων, 

καθώς και την πλήρη εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των τελικών 

χρηστών του νοσοκοµείου. 

3.  Τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του 

παρεχόµενου εξοπλισµού, που περιλαµβάνουν:  

- την παροχή, εγκατάσταση και διαχείριση των αναλωσίµων (πλην του 

χαρτιού), ανταλλακτικών των συσκευών και ενηµερώσεων,  

- την κάλυψη κόστους των αναλώσιµων (πλην χαρτιού) και όλων των 

απαραίτητων ανταλλακτικών,  

- την κάλυψη όλων των εργασιών συντήρησης του εξοπλισµού  

Οι αναλυτικοί πίνακες απαιτήσεων, που αφορούν τους γενικούς όρους 

της σύµβασης περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II της παρούσας διακήρυξης.  

Α.1 Συσκευές 

Οι συσκευές, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα τοποθετηθούν 

στους παραπάνω χώρους, όπως θα   υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ
ΦΕΣ 

1 ΜΕΓΑΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 2 ΠΙΝ.5 
3 AΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ  4 ΠΙΝ.4 
4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 23 ΠΙΝ.1 

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 11 ΠΙΝ.3 
6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 33 ΠΙΝ.2 
 ΣΥΝΟΛΟ 73  
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Οι αναλυτικοί πίνακες απαιτήσεων, που αφορούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των συσκευών  περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II της 

παρούσας διακήρυξης.   

Α.2 Υπηρεσίες υποστήριξης  

2.1 Ο ανάδοχος πρέπει να είναι διαθέσιµος να λαµβάνει αιτήµατα 

τεχνικής υποστήριξης όλες τις εργάσιµες ηµέρες (καθηµερινές ∆ευτέρα - 

Παρασκευή) και ώρες (7:00 – 15:00) εκτός επίσηµων αργιών, µε εξαίρεση τα 

µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν : 

- στα ΤΕΠ,  

- στη ∆ιαλογή 

- στο Παιδιατρικό ιατρείο 

- στο έκτακτο Ορθοπαιδικό 

- στη Γραµµατεία ΤΕΠ 

όπου σύµφωνα µε την παρούσα η υποστήριξη θα είναι για όλες τις 

µέρες και όλο το 24ωρο άµεση (εντός 1 ώρας).  

 2.2 Ο χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας για τα 

υπόλοιπα τµήµατα θα πρέπει να είναι εντός µιας (1) ώρας, όταν η αναγγελία 

της βλάβης πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 13.30 µ.µ, σε διαφορετική δε 

περίπτωση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέχρι 8.30πµ -επί ποινής 

αποκλεισµού/ έκπτωσης) 

2.3 Σε περίπτωση ολοκληρωτικής βλάβης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται 

στην αντικατάσταση του/των µηχανήµατος/των εντός 48 ωρών από την 

διαπίστωσή της. 

2.4 Για όλο το διάστηµα της µίσθωσης ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

για την προµήθεια όλων των απαραίτητων αναλωσίµων και ανταλλακτικών 

για τα εκτυπωτικά µηχανήµατα, εκτός του χαρτιού. Για αυτά θα γίνεται 

έγκαιρος εφοδιασµός των χώρων όπου είναι εγκατεστηµένα τα µηχανήµατα, 

ώστε να υπάρχει 100% επάρκεια για όλες τις λειτουργίες των εκτυπωτικών 

µηχανηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των εφεδρικών.  

2.5 Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι και η περισυλλογή 

των άδειων αναλωσίµων, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

2.6 Η εγκατάσταση των µηχανηµάτων θα γίνει από τον ανάδοχο στους 

χώρους του νοσοκοµείου που θα του υποδειχθούν. Τα µηχανήµατα πρέπει να 

τοποθετηθούν στην τελική τους θέση και να παραµετροποιηθούν ανάλογα 

ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά.  

2.7 Για την παραλαβή του έργου θα πρέπει µετά την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης και εκπαίδευσης να γίνουν δοκιµές χρήσης του όλου 

συστήµατος. Αυτές θα περιλαµβάνουν δοκιµές εκτύπωσης από υπολογιστές 

διαφόρων λειτουργικών συστηµάτων. Για ασφαλή αποτελέσµατα από τις  
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παραπάνω δοκιµές θα απαιτηθεί µία περίοδος ελέγχου καλής 

λειτουργίας του όλου συστήµατος που θα διαρκέσει δέκα (10) ηµέρες. 

 Οι αναλυτικοί πίνακες απαιτήσεων, που αφορούν την εγκατάσταση και 

παραλαβή περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II της παρούσας διακήρυξης.  

Α.3 Εκπαίδευση - Τεκµηρίωση  

Ο ανάδοχος θα πρέπει µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 

παραµετροποίησης να εκπαιδεύσει  άτοµα από το Τµήµα Πληροφορικής σε 

θέµατα διαχείρισης των µηχανηµάτων.  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του Γ.Ν. 

Μυτιλήνης.  Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου  

ΦΠΑ:  εικόσι  χιλιάδες ευρώ 20.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς - Προδιαγραφές µηχανηµάτων 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η µίσθωση θα αφορά χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους χωρίς δικαίωµα διακοπής 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρχική 
µεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
παραµετροποίηση και θέση σε παραγωγική 
λειτουργία όλων των  µηχανηµάτων.  

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος 
να λαµβάνει αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες (καθηµερινές 
∆ευτέρα - Παρασκευή) και ώρες (7:00 – 
15:00) µε εξαίρεση τον χώρο των ΤΕΠ 
(∆ευτέρα ως Κυριακή) 
συµπεριλαµβανόµενων επίσηµων αργιών 
όλο το 24ωρο. 

 

Χρόνος απόκρισης εντός µιας (1) ώρας  
Σε περίπτωση που ο χρόνος 
αποκατάστασης της βλάβης έχει υπερβεί τις 
τρεις (3) ώρες  από την αναγγελία της 
βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αντικαταστήσει προσωρινά (ή µόνιµα) τον 
προβληµατικό εξοπλισµό µε άλλο της ίδιας 
τουλάχιστον απόδοσης και προδιαγραφών 
και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία όλων των παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την δωρεάν 
αποκατάσταση βλαβών 
συµπεριλαµβανοµένων της εργασίας και 
των ανταλλακτικών καθ’ όλη την διάρκεια 
της σύµβασης. 

 

Ο ανάδοχος θα παρέχει έγκαιρα όλα τα 
ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιµα (πλην 
χαρτιού), που θα χρειάζονται κατά τη 
συντήρηση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
εύρυθµη λειτουργία του συνόλου των 
µηχανηµάτων, µε δεδοµένο την τήρηση των 
κανόνων ορθής χρήσης τους 

 

Να υπάρχει αποθεµατικό στο χώρο του 
νοσοκοµείου, µε τουλάχιστον 2 set 
αναλωσίµων, ανά κατηγορία µηχανήµατος 

 

Για κάθε µηχάνηµα θα παραδοθούν τα 
απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας και 
σύνδεσης. 

 

Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών 
(διαχειριστών και απλών χρηστών), κατά 
την αρχική εγκατάσταση και 
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παραµετροποίηση των µηχανηµάτων. Η 
εκπαίδευση θα γίνεται στο χώρο 
εγκατάστασης των µηχανηµάτων 

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συσκευών 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Ταχύτητα εκτύπωσης draft 63 σελίδες το λεπτό 

Συνδεσιµότητα  USB, Ethernet  

Συµβατά Λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 7 (x86 & 

x64),Windows 8 & 8.1 (x86 & x64), 

Windows 10 (x86 & x64) 

Επιλογές εκτύπωσης ∆υνατότητα εκτύπωσης  διπλής όψης 

Μέγιστο µέγεθος χαρτιού A4, A5  

Μνήµη 512 ΜΒ 

Συνιστώµενη µηνιαία απόδοση 

εκτυπωτή  

50.000 σελίδες  

 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Ταχύτητα εκτύπωσης draft 38 σελίδες το λεπτό 

Συνδεσιµότητα  USB, Ethernet  

Συµβατά Λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 7 (x86 & 

x64),Windows 8 & 8.1 (x86 & x64), 

Windows 10 (x86 & x64) 

Επιλογές εκτύπωσης ∆υνατότητα εκτύπωσης  διπλής όψης 

Μέγιστο µέγεθος χαρτιού A4, A5  

Μνήµη 256 ΜΒ 

Συνιστώµενη µηνιαία απόδοση 

εκτυπωτή  

7.200 σελίδες  

 

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

∆υνατότητα Σάρωσης-αντιγραφής ΝΑΙ 

∆υνατότητα αποστολής Φαξ ΝΑI µε ταχύτητα 33.600 Kbps 

Ταχύτητα εκτύπωσης  38  σελίδες το λεπτό,  

Συµβατά Λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 7 (x86 & 

x64),Windows 8 & 8.1 (x86 & x64), 

Windows 10 (x86 & x64) 
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Συνδεσιµότητα  USB, Ethernet  

Επιλογές εκτύπωσης ∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης 

Χωρητικότητα  αυτόµατου τροφοδότη 

εγγράφων – αναστροφέα 

πρωτοτύπων 

40 φύλλα 

Μνήµη 512 ΜΒ 

Σάρωση σε  E-mail, File, USB 

Μέγιστο µέγεθος χαρτιού A4, A5 

Συνιστώµενη µηνιαία απόδοση  10.000 σελίδες  

 

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Συνδεσιµότητα  USB, Ethernet  

µέγεθος χαρτιού A3, A4, A5 

Συνιστώµενη µηνιαία απόδοση 

φωτοτυπικού 

20.000 σελίδες  

Συµβατά Λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 7 (x86 & 

x64),Windows 8 & 8.1 (x86 & x64), 

Windows 10 (x86 & x64) 

Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων -

αναστροφέας πρωτοτύπων 

50 φύλλα 

Σκληρός δίσκος  40 GB 

Scan to pc-network printer-copier 

Ταχύτητα 30 αντίγραφα/λεπτό A4 

Χωρητικότητα εισόδου 4 Χ550 φύλλα 

Μνήµη 1024ΜΒ 

∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ 

 

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Συνδεσιµότητα  USB, Ethernet  

µέγεθος χαρτιού A3, A4, A5 

Συνιστώµενη µηνιαία απόδοση 

φωτοτυπικού 

100.000 σελίδες  

Κασέτα µεγάλης χωρητικότητας  3100 φύλλα (2 Χ 1550) tandem 
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Σκληρός δίσκος  80 GB 

Συµβατά Λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 7 (x86 & 

x64),Windows 8 & 8.1 (x86 & x64), 

Windows 10 (x86 & x64) 

Scan to pc-network printer-copier 

Ταχύτητα 70 αντίγραφα/λεπτό A4 

Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 2 Χ550 φύλλα/ by pass 100 φύλλα 

Μνήµη 256 ΜΒ 

∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ 

Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων 

αναστροφέας πρωτοτύπων 

100 φύλλα διπλό scaner 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI  

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

1. Γενικά στοιχεία για την οικονοµική προσφορά  

Η οικονοµική προσφορά θα αφορά ενός (1) έτους συµβόλαιο και θα πρέπει να 

αναφέρει:  

- Το πλήθος και το µοντέλο για τον κάθε ζητούµενο τύπο 

µηχανήµατος  

- Το συνολικό ετήσιο κόστος 

Οι παραπάνω τιµές θα αφορούν στο συνολικό κόστος της όλης λύσης και γι 

αυτό θα πρέπει να ενσωµατώνουν από τον υποψήφιο προµηθευτή και το 

κόστος για οποιοδήποτε λογισµικό και υπηρεσία που απαιτείται για τη λύση.  

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται όλες ανεξαρτήτως οι δαπάνες των υποψηφίων 

προµηθευτών και επιβαρύνσεις (φόροι τέλη, κλπ) υφιστάµενες ή µελλοντικές, 

σύµφωνα µε το παρόν τεύχος και όσα λεπτοµερώς αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

Σηµειώνεται ότι, για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς βάσει της χαµηλότερης τιµής, αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές, σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Οι τιµές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης  

Εκδότης:  

Ηµεροµηνία Έκδοσης:  

Προς το Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν     για ευρώ  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των 

………………………………………………………………… ευρώ υπέρ της 

εταιρείας……………………………………………………………. στο οποίο και 

µόνο περιορίζεται οπωσδήποτε η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί για την προµήθεια 

…………………………………….. (∆ιακήρυξη Νο …../……..)  

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας σας 

και υποχρεούµεθα να σας το καταβάλουµε ολικά ή µερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουµε 

το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι την      

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)   

Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Εκδότης:  

Ηµεροµηνία Έκδοσης:  

Προς το ………………………….. 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν     για ευρώ  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας  
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……………………………………….. µέχρι του ποσού των ευρώ 

……………………………………………………… στο οποίο και µόνο 

περιορίζεται οπωσδήποτε η εγγύησή µας για την ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των 

ειδών της σύµβασης Νο……………………………  

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας 

και υποχρεούµεθα να σας το καταβάλουµε, ολικά ή µερικά χωρίς 

οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουµε 

το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι την      

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  

Στη Μυτιλήνη σήµερα την …………………., ηµέρα ………….., µεταξύ: 1. 

Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘’ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’, το οποίο εδρεύει στη Μυτιλήνη (Τ.Κ. 81100), 

επί της οδού Ε, Βοστάνη 48, µε ΑΦΜ ………………….(∆ΟΥ Μυτιλήνης) και 

εκπροσωπείται νόµιµα  από την ∆ιοικήτρια αυτού κ. ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ 

………………..  και 2. Της Εταιρείας µε την επωνυµία 

………………………………., εφεξής χάριν συντοµίας ο «Ανάδοχος», η οποία 

εδρεύει στο ∆ήµο ……………….. (Τ.Κ. ……………..), επί της 

………………………. αρ. ………, µε ΑΦΜ …………………….. 

(………………….) και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον κ. 

…………… ……………… του …………, σύµφωνα µε το καταστατικό της.  

Συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα εξής:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σε συνέχεια, της υπ’ αριθ. πρωτ.  

……………………….ανάληψης υποχρέωσης, του συνοπτικού διαγωνισµού 

που προκηρύχθηκε από το Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’ µε την υπ’ αριθ. 

……….. διακήρυξη και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 

………………… απόφαση κατακύρωσης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την:  
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Προµήθεια µε µορφή µίσθωσης εκτυπωτικών µηχανηµάτων, 

φωτοτυπικών και πολυµηχανηµάτων, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης 

τους, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στη διακήρυξη και στα παραρτήµατά 

της, αναπόσπαστα µέρη της παρούσας σύµβασης, µε τους ακόλουθους 

όρους και συµφωνίες.  

Άρθρο 1.  Ισχύς Σύµβασης  

1.1. Η παρούσα σύµβαση είναι το επικρατέστερο κείµενο όλων των 

άλλων συµβατικών στοιχείων. 

 1.2. Αυτή συνοδεύεται από κείµενα και στοιχεία, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 3 και τα οποία ισχύουν επικουρικώς, εάν κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ανακύψουν αµφιβολίες ή ασάφειες ως προς 

τους όρους της σύµβασης.  

Άρθρο 2.  Νοµικό καθεστώς της Σύµβασης 

 2.1. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 

……….. απόφασης προκήρυξης διαγωνισµού.  

Άρθρο 3.  Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την Σύµβαση  

3.1. Η παρούσα σύµβαση συνοδεύεται από την υπ’ αριθ. ……….. 

διακήρυξη, την προσφορά του Αναδόχου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 

………………… απόφαση κατακύρωσης.  

3.2. Τα κείµενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και 

το παράρτηµα ή τα παραρτήµατα, θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της 

παρούσας σύµβασης και αποτελούν µε αυτήν ενιαίο σύνολο.  

Άρθρο 4.  Προέλευση Ειδών – Προδιαγραφές 

 4.1. Τα είδη που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος θα είναι προέλευσης και 

κατασκευής των εργοστασίων και κατασκευαστών που αναφέρονται στην 

προσφορά του.  

4.2. Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού. Σε περίπτωση διαφορών 

µεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της 

προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή που περιλαµβάνεται στην προσφορά.  

4.3. Ο ανάδοχος λόγω της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης µπορεί να 

προτείνει (χωρίς επιπλέον αµοιβή) την αντικατάσταση ειδών του 

Παραρτήµατος 1 µε νεότερα που θα έχουν τουλάχιστον τα ίδια ή βελτιωµένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά µε την σχετική τεκµηρίωση. Οι προτάσεις θα γίνονται 

εγγράφως προς το Γ.Ν. Μυτιλήνης.  

Άρθρο 5.  Προθεσµίες  

5.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη και να 

εκτελέσει τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος Ι εντός των προθεσµιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 από την υπογραφή της παρούσας:  
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5.2. Εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω προθεσµίες, επιβάλλονται στον 

Ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης εφ’ 

όσον δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.  

5.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να στείλει στο Γ.Ν. Μυτιλήνης 

ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την άφιξη των 

ειδών.  

Άρθρο 6.  Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή – Εκπαίδευση  

6.1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στους 

χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης και αντίστοιχα της προσφοράς.  

6.2. Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία ή 

απώλεια των συστηµάτων και υλικών της όλης προµήθειας και κάθε 

πράγµατος αναγκαίου ή απαραίτητου για την πλήρη εγκατάσταση και 

λειτουργία τους, που θα εναποτεθεί, παραδοθεί ή εγκατασταθεί στο 

νοσοκοµείο σε εκτέλεση της συµβάσεως αυτής, µέχρι την ηµεροµηνία της 

οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµίας, φθοράς ή 

απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση αυτών, ακόµη και µε αντικατάστασή τους.  

6.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο 

ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι 

υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώµατος, υγείας, περιουσίας, 

εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου, του προσωπικού του ή τρίτων για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να 

προξενηθεί κατά ή επ΄ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας, εφ’ όσον 

οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτού ή βλάβη των συστηµάτων και 

των υλικών της προµήθειας.  

6.4. Το όποιο προσωπικό χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες 

της παρούσας σύµβασης θα είναι καθ’ όλα νόµιµο και νοµίµως ασφαλισµένο, 

µε ευθύνη του Αναδόχου.  

6.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει στελέχη του νοσοκοµείου / 

χρήστες στη χρήση του εξοπλισµού. Υποχρεούται να διαθέσει το ανάλογο 

προσωπικό, καθώς και το απαιτούµενο έγγραφο εκπαιδευτικό ή άλλο υλικό, 

για την εκπαίδευση των χρηστών.  

Άρθρο 7.  Πληρωµές – Κρατήσεις  

7.1. Οι πληρωµές στον Ανάδοχο, εκτός της προβλεπόµενης από την 

κείµενη νοµοθεσία παρακράτησης του αναλογούντος επί του καθαρού ποσού 

φόρου εισοδήµατος, επιβαρύνονται µε κρατήσεις:   

7.1.1. κράτηση µε εφαρµογή συντελεστή 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)  

7.1.2. κράτηση µε εφαρµογή συντελεστή 0,02%, στο όνοµα και για 

λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.  

7.1.3. κράτηση µε εφαρµογή συντελεστή 0,06%, υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι ως άνω κρατήσεις  
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υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε 

ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου. Οι ως άνω κρατήσεις πραγµατοποιούνται 

αναλογικά επί του ποσού κάθε πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων, που 

καταβάλλονται σε εξόφληση του συµβατικού ανταλλάγµατος αρχικής, 

τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης.  

7.2. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών 

από την τιµολόγηση, η οποία  θα πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο στο 

τέλος κάθε µήνα, για το µίσθωµα της περιόδου. 

7.3. Για την εξόφληση του Αναδόχου απαιτούνται αναλυτικά τα εξής 

δικαιολογητικά:  

7.3.1. Πρωτότυπα τιµολόγια και δελτία αποστολής του Αναδόχου.  

7.3.2. Πρωτόκολλα παραλαβής.  

7.3.3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.   

Άρθρο 8.  Είδη – Ποσότητες – Τιµές  

8.1. Τα είδη, ο τύπος κάθε είδους, οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιµές 

µονάδας κάθε είδους, καθώς και τα αναγκαία σύνολα σε ευρώ, φαίνονται στο 

συνηµµένο σ’ αυτή τη σύµβαση Παράρτηµα 1.  

Άρθρο 9.  Λοιποί Όροι 

 9.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διακήρυξη και την 

τεχνική προσφορά του. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής βλάβης ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται στην αντικατάσταση του/των µηχανήµατος/των εντός 48 ωρών 

από την διαπίστωσή της. 

9.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης 

κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: αρ. 

………………………… εκδοθείσα την ……/……/2018 από την 

…………………….(ΤΡΑΠΕΖΑ), ποσού …………………………….. ευρώ και µε 

ισχύ µέχρι την ……/……/……….. 

9.3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει µεταξύ του Γ.Ν. 

Μυτιλήνης και του Αναδόχου, θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια 

∆ικαστήρια, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο.  

9.5. Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και 

συµφωνήθηκε, υπογράφεται νόµιµα και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε 

τρία (3) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Γ.Ν. 

Μυτιλήνης και ένα (1) πήρε ο Ανάδοχος.  

Μυτιλήνη, …../……/2018 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

 Για τον ανάδοχο        Για το Γ.Ν. Μυτιλήνης      

  Όνοµα:                                                                                     Όνοµα:   

Τίτλος:                                                                                        Τίτλος:   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIVIVIVI    

                                                                                        Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]     

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ)  

 Ονομασία:    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :   

-  Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48 Τ.Κ.81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

-  Αρμόδιος για πληροφορίες:  ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ  

-  Τηλέφωνο: 2251026390 

-  Ηλ. ταχυδρομείο: bostaniopr@yahoo.gr  

-  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

-     Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV)  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ CPV: 50313200-4 

-     Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-]  

-     Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες  

-     Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι]  

-     Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): ……………………… 

 

 

  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ  

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

 Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:  Απάντηση:  

Πλήρης Επωνυμία:  […..]  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει   

[…..]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει):  

[……]  

[……]  

[……]  

[……]  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση:  

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την 

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται:  

[……]  

[……]  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Τηλέφωνο:  [……]  

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……]  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …):  

[……]  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:  

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

8. δωροδοκία  

9. απάτη  

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 11. 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

 12.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
 

 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση:  

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……][……]  

Εάν ναι, αναφέρετε:  

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:  

α) Ημερομηνία:[   ],  σημείο-(-

α): [   ],  λόγος(-οι):[   ]  

β) [……]  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……][……]  
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……]  

 

 

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

ασφάλισης   

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:   Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ;  

[] Ναι [] Όχι   

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα  

Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου;  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]  
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή   

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή  

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή   

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν 

ναι:  

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις   

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-[.......................]  

-[.......................]  

  

  

  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

[.......................]  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:   

[..........……]  

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

[] Ναι [] Όχι  

[…...........]  
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του ανταγωνισμού;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……]  

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

[.........…]  

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

[...................…]  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;   

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

[….................]  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……]  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα  

Καταλληλότητα  Απάντηση  

1)Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην  

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; 

του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[…]  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  [……][……][……]  

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής,  

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα   

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;   

[] Ναι [] Όχι  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :  

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.  

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα 

Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]     


