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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                      ΑΡΓΟΣ 15 -02 -2019
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ                              ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ.  01

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Η. Γιαννακούλης
ΤΗΛ.2751 3- 60172
FAX: 27513-60170

    E-MAIL: promithies1@gna.gr
      
       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΩΝ  Τ.Ε.Π.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ  48.258,00 ΕΥΡΩ   ΜΕ   Φ.Π.Α.  CPV 44112000-8  με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν.Μ. 
Άργους

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 28-02-2019
Ημέρα:  Πέμπτη & ώρα: 12:00 π.μ .

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν.Μ. 
Άργους

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 ΑΡΓΟΣ Τ.Κ.21231

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κωδικός Αριθμού Εξόδου 
(ΚΑΕ) KAE 9133
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44112000-8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

48.258,00  € ΜΕ ΦΠΑ  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. 
ΑΡΓΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.2 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016)
1.3.Του  Ν.  4497/2017  «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων
,εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις(Φ.Ε.Κ.  171
Α΄/13-11-2017 ).( Άρθρο 107 τροποποιήσεις του Ν.4412/2016).
1.4 Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει. 
1.5  Του Ν.  4052/1-03-2012(Φ.Ε.Κ.  41/ Α΄/1-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων  Υγείας  &  Κοιν/κης  Αλληλεγγύης  και  Εργασίας  και  Κοινωνικής
Ασφάλισης της εθνικής οικονομίας».

1.6 Του Π. Δ 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί  «Ανάληψης υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» 

1.7 Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

1.8 Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.9 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά
την σύναψη Δημοσίων συμβάσεων .Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
οδηγία  89/  665  Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  21ης Ιουνίου1989(L395)  και  την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης  Φεβρουαρίου 1992».(L 76 ) όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου  της 11ης  Δεκεμβρίου  2007(L 335 ») (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-
2010)  όπως ισχύει.
1.11 Του Π. Δ 28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-15): Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.
1.12 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-14) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών
(περί νομιμοποίησης δαπανών.

    1.13Την υπ’ αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης
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της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  τα  Ιατροτεχνολογικά  Προϊόντα  (ΦΕΚ
679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94)
1.14 Του Ν. 4152/2013 « Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»  (προσαρμογή στην οδηγία  2011/7/ΕΕ)»(Φ.Ε.Κ. Α
107 /9-05-2013)

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1  Tην υπ΄αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης. 

2.2  Την  κατευθυντήρια  οδηγία  15  (Απόφαση  161/2016  )  με  θέμα  Οδηγίες
συμπλήρωσης  για  το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  του
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147)»

2. 3 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10285/19-12-2018 Απόφαση περί έγκρισης από άποψη
σκοπιμότητας  της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων –
Ηπείρου & Δυτικής  Ελλάδας για  την  προμήθεια  υλικών και  εργασιών για  την
διαμόρφωση των ΤΕΠ για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας –
Νοσηλευτική Μονάδα Άργους. 
2.4 Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  5416/17-12-2018  εντολή του  Υπουργού Υγείας,  για
μεταφορά του ποσού των 53.258,00 € προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για
την αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ της Ν.Μ. Άργους.
2.5 Την υπ’αριθ.πρωτ.Β2.α/Γ.Π 101193/31-12-2018 Απόφαση του   Υπουργού
Υγείας, ΑΔΑ: 6Α99465ΦΥΟ-5ΨΙ με την οποία εγκρίνεται η 7η τροποποίηση του
προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2018   του   Γενικού  Νοσοκομείου
Αργολίδας.

2.6 Την υπ’ αριθ. πρωτ 1645/06-02-2019  ΑΔΑΜ: 19REQ004420450 2019-02-06
εισήγηση πρωτογενούς αιτήματος.

2.7  Την  υπ’  αριθ.  πρωτ  411/07-02-2019  ΑΔΑ:ΨΙ8Ο4690Β4-ΕΣΓ  Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.

2.8 Την  υπ’  αριθ.  6η /12-02-2019  (Θέμα  20ον )   Απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια
υλικών και εργασιών για την αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ της Ν.Μ. ‘Άργους του Γ.Ν.
Αργολίδας » .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  Διαγωνισμό,  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  εκ  των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της
διακήρυξης για την προμήθεια υλικών και εργασιών για την διαμόρφωση των ΤΕΠ για τις ανάγκες
του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αργολίδας  –  Νοσηλευτική  Μονάδα  Άργους  (CPV44112000-8),
σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  (ως  Παράρτημα  Α  της  παρούσης),  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.258,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ
9133 οικονομικού έτους 2019.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν.Μ. Άργους  Κορίνθου 191
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Άργος ΤΚ. 21231, Άργος, Τηλέφωνο: 27513 60172 Φαξ: 2751360170.

E-mail:  promithies1@gna.gr

Πληροφορίες: Η. Γιαννακούλης

2. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρωτόκολλο
Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -

Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 

27-02-2019
Ημέρα: Τετάρτη 
ΩΡΑ: 14:30 μ.μ

Γενικό Νοσοκομείο
Αργολίδας –Ν.Μ.

Άργους Κορίνθου 191
Τ.Κ.21231 Αργος 

28/02/2019
Ημέρα:  Πέμπτη  
ΩΡΑ: 12:00 π.μ

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις
27-02-2019,  ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  14:30μ.μ.  στο  πρωτόκολλο  της
Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Κορίνθου 191 Αργος Τ.Κ.21231. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.: Κορίνθου 191
Αργος  Τ.Κ.21231 (στο αμφιθέατρο), στις 28-02-2019, ημέρα: Πέμπτη και ώρα
12:00 π.μ.

3. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού 

Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης
διατίθεται  σε
ηλεκτρονική  μορφή  από  την  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής
(www.gna.gr ) καθώς  και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο
και  αποτυπώνονται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)
(Παράρτημα Γ) το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση   των οικονομικών φορέων
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη  και  παρέχει  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο  α και θ
του Ν 4412/2016 .
Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  έτσι  όπως  αποτυπώνονται  στο  ΤΕΥΔ  το  οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι οι εξής :
Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη   απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην
παρ.1του  Άρθρου  73  του  Ν  4412/2016  (λόγοι   που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες ): 
4.1.1
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
4
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απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ  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/ΔΕΥ  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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α΄ 215). 
Εάν  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη απόφαση η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη

4.1.2 Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας  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.
Δεν 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.
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4.1.3 Να μην  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. 

4.1.4. Να μην τελεί  ο οικονομικός φορέας  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 να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
να  μη   βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
4.1.5. Να μην  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.
4.1.6 Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  ο  προσφέρων  αποκλείεται  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.
     Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη

Κάθε οικονομικός Φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και
να υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ:
Προς  διευκόλυνση  των  συμμετεχόντων   το  ΤΕΥΔ  διατίθεται  σε
επεξεργάσιμη μορφή στη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gna.gr )

Επισημαίνεται  ότι  ο οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  συμπληρώσει  μόνο  την
Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του εντύπου.
Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V.
β)  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  νομικού
προσώπου,
γ)  παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με
αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν
τα δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις  /κοινοπραξίες  αυτών ή συνεταιρισμοί  που πληρούν τους  όρους
που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά,  μαζί  με  την προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην
ένωση ή κοινοπραξία.

Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο
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Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Σημείωση: Σε  περίπτωση  κοινοπρακτικού  σχήματος  πρέπει  να
αναγράφονται  η  πλήρης επωνυμία  και διεύθυνση,  καθώς και  ο  αριθμός
τηλεφώνου,  φαξ  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)
όλων των μελών του.
Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  επί  πλέον  να  προσκομίζει  Υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνετε ότι:
α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
β.  Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης  των  οποίων  οι  προσφέροντες   έλαβαν   πλήρη  και
ανεπιφύλακτη γνώση  
γ.  Τα στοιχεία που αναγράφονται  στην προσφορά του είναι  ακριβή και
αληθή.
δ.  Παραιτείται   από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης  του,  σχετικά  με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –
ματαίωση του διαγωνισμού.
ε.  Συμμετέχει  σε  μία  μόνο  προσφορά  στο  πλαίσιο  του  παρόντος
διαγωνισμού.
στ.  Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  την  προσήκουσα  και  έγκυρη
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
ζ.   Ότι  έχει   επισκεφθεί  και  έχει  ελέγξει  τους  χώρους  στους
οποίους θα γίνουν οι προμήθειες υλικών - εγκαταστάσεις αυτών
καθώς   και  οι  εργασίες  αναδιαμόρφωσης.  Η  επίσκεψη  στους
χώρους  ότι  έχει  γίνει,  θα βεβαιώνετε  παράλληλα και  από την
τεχνική  υπηρεσία.

 To TEYΔ και την Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφουν:

 οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
 ο  διευθύνων  Σύμβουλος  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)
η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

5. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α.   να  υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την
προηγούμενη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι:  27-02-2019
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ..

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε
τρόπο  και  να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως
προϋπόθεση  να  έχουν  παραληφθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την
προηγούμενη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Εφόσον  η  προσφορά
αποσταλεί  στην  Υπηρεσία  Διενέργειας  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  θα  πρέπει  να
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φέρει  την  ένδειξη  «Να  μην  ανοιχθεί  από  την  ταχυδρομική  υπηρεσία  ή  τη
γραμματεία».

6. Τρόπος σύνταξης προσφορών

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους,
στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα
από  τα  αντίγραφα  ορίζεται  ως  πρωτότυπο  και  πρέπει  να  αναγράφεται
ευκρινώς  η  λέξη  “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  και  να  μονογράφεται  από  τον  υποψήφιο
Ανάδοχο.  Το  περιεχόμενο  του  πρωτοτύπου  είναι  επικρατέστερο  από  κάθε
αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  2.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα

3.  Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
3.1  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  της  προσφοράς  (Πρωτότυπα  και  Αντίγραφα),
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

3.2.ΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς  (πρωτότυπο  και  αντίγραφο),
τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3.TA  OIKONOMIKA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Πρωτότυπο  και  αντίγραφο)  επί  ποινή
απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.4.Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών  περιλαμβάνει τα
παρακάτω επιμέρους βήματα:
Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών - βαθμολόγηση

  Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Ανάδειξη προμηθευτή
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το  κριτήριο  για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  είναι:  Η  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  ολόκληρη  την  ζητούμενη  ποσότητα
όλων των ειδών (προμήθεια & εγκατάσταση )  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
Επίσης μειοδότης για τα συγκεκριμένα θα αναδειχθεί ο προσφέρων  όλα
τα υλικά   (προμήθεια & εγκατάσταση) όπως ζητούνται στις τεχνικές

8

ΑΔΑ: ΨΠΑΡ4690Β4-7Ε8



προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και το συνολικό  άθροισμα των τιμών
υλικών (προμήθεια & εγκατάσταση)  είναι η    πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά .

8. Ειδικοί όροι

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
    Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει
συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. Απόρριψη Προσφορών: 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  ενώ
είναι δυνατό,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  να
θεωρηθούν  αποδεκτές  και  προσφορές  που  παρουσιάζουν  ασήμαντες
αποκλίσεις  ή  περιορισμούς.  Ως ασήμαντες αποκλίσεις  ή περιορισμοί
νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή
την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα
της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά,
μετά  από  σχετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του
Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε 
μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν  είναι   σύμφωνη  με  τους   επί   μέρους  υποχρεωτικούς   όρους της

παρούσας,  όπου  αυτοί αναφέρονται.
8.  Ορίζει  χρόνο  παράδοσης/  υλοποίησης  της  προμήθειας  μεγαλύτερο  του

προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των
120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή
δεν  αναφέρεται  καθόλου,  παρουσιάζει  κατά  την  αιτιολογημένη  κρίση  της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης .

9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 27-02-2019, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:30μ.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
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διενεργεί το διαγωνισμό.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120).

10. Διοικητικές προσφυγές

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής
προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127,
του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

11. Δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσωρινός ανάδοχος  στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας (10) ημερών σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει να καταθέσει σε
κλειστό φάκελο:

1. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη   απόφαση για κάποιο από
τα αδικήματα  της παρ. 1 του αρ. 73, του Ν.4412/2016  ήτοι  συμμετοχή σε
εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου  εξαµήνου πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει   ότι:  δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  -  δεν τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις
νόμου.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους. 
4.  Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά
την  ηµέρα  διενέργειας  του  διαγωνισµού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να
παραµένουν  εγγεγραμμένοι  µέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης. 

12. Υπογραφή Σύμβασης- Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης & λειτουργίας :

    Ο  προσωρινός ανάδοχος  στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά  η  προμήθεια
είναι  υποχρεωμένος  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β)  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγυητική  επιστολή
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καλής εκτέλεσης 5% επί της καθαρής αξίας. 
 Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή
της  σύμβασης,  απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού   Αναδόχου   με
απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή
καλεί τον  πρώτο  επιλαχόντα  για  υπογραφή  της  σύμβασης  και  ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.
     
Η διάρκεια της σύμβασης (παράδοση & εγκατάσταση)  θα ισχύει  για χρονικό
διάστημα  σαράντα πέντε (45) ημερών. 

Μετά την ποσοτική, ποιοτική παραλαβή και σε πλήρη λειτουργία παράδοση των
χώρων του  ΤΕΠ ο  προμηθευτής  οφείλει  όπως  καταθέσει  εγγυητική  Επιστολή
καλής λειτουργίας  ποσού 3% επί της καθαρής αξίας για χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους.

13. Παράδοση και παραλαβή 

1. Η παράδοση  θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ.
Άργους.

2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  πιστοποίηση  των  εργασιών,  όπως  αυτό
περιγράφονται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  θα  πραγματοποιηθεί  από  την
αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής.  Κατά τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί
ο προμηθευτής.

3. Η παραλαβή των υλικών και πιστοποίηση των εργασιών και η έκδοση των
σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  εντός  τριών  (3)
ημερών.

4. Κατά  τα  λοιπά  και  σχετικά  με  τη  διαδικασία,  τις  αντιρρήσεις,  τις
γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή
των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208
και 209 του ν 4412/2016.

14. Πληρωμή προμηθευτή

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
και εργασιών για την αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των
τιμολογίων του Προμηθευτή και  θα πραγματοποιηθεί  με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του μετά την αφαίρεση των νόμιμων
κρατήσεων.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή

15. Υποχρεώσεις Προμηθευτή

1. Καθ  ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει
να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  της
προμήθειας.
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2.  Ο  Προμηθευτής,  εφόσον  του  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,
υποχρεούται  να  παρίσταται  σε υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την
προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση  της ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  της  το  απασχολούμενο  από  αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται
μόνος  της  αποκατάστασή  της.  Καθίσταται  αποκλειστικά  υπεύθυνος  σε
περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού που απασχολεί ή έναντι τρίτων που
παρευρίσκονται στο χώρο των εργασιών.

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της
υποχρεώσεις  της  που απορρέουν  από  της  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με
το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

5.  Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να
παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα
της  παρούσας,  εκτελώντας  προσηκόντως  της  επιμέρους  εργασίες,  που  αυτό
περιλαμβάνει,  διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία,  τεχνογνωσία
και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί της απαιτήσεις της σύμβασης.

6.  Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

7.  Ο Προμηθευτής θα απομονώσει με πετάσματα γυψοσανίδας το χώρο της
εγκατάστασης  από  το  χώρο  ιατρικού  έργου  για  το  χρονικό  διάστημα  της
αναδιαμόρφωσης

8.  Απαγορεύεται  στον  Προμηθευτή  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε
υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

16. Κυρώσεις - Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147  Α΄/2016),  σε  περίπτωση  παράδοσης  ή  αντικατάστασης  του  συμβατικού
αντικειμένου, με ευθύνη του Προμηθευτή, μετά από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Προμηθευτής έχει αιτηθεί εγκαίρως και λάβει
αντίστοιχη  παράταση,  επιβάλλεται  από  την  Αναθέτουσα  αρχή,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται είτε με παρακράτηση από την πληρωμή του
Προμηθευτής,  είτε  με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε  περίπτωση  που  ο  Προμηθευτής  είναι  Ένωση,  το  πρόστιμο  επιβάλλεται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της.
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Σε  περίπτωση  που  ο  Προμηθευτής  παραδώσει  το  συμβατικό  αντικείμενο
εκπρόθεσμα  και  χωρίς  την  προβλεπόμενη  ανωτέρω  παράταση  από  την
Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 400,00 ευρώ για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος,  αλλά  και  κάθε  μέλος  του  (σε  περίπτωση
διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας),  έχει  λάβει πλήρη γνώση
της  παρούσας  Διακήρυξης  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους
όρους της.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει
αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της
Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό
κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο
κανόνας δικαίου.

17. Κρατήσεις

      Η αμοιβή του προμηθευτή  θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος  4%  όπως  προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  .  Επίσης,
προβλέπεται κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ,καθώς και κράτηση 0,06% επί της αξίας της σύμβασης ποσού ύψους ή
μεγαλύτερου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και κάθε
συμπληρωματικής, σύμφωνα με το άρθρο 26, βιβλίο V του Ν 4412/2016.
   Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απo τo Νoσoκoμείo.

18. Ματαίωση-κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο
με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
1. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή) η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση  γίνεται ενώπιον του
αρμοδίου   γνωμοδοτικού  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων, άρθρο 90 παρ.1 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
2. Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  επανάληψή  του  με

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
   3. Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στην
διαδικασία της           διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
4.  Ματαίωση εξ’  ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος
φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση
της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.
5.  Οριστική  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  στις  εξής
περιπτώσεις:
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i)  Όταν  ο  φορέας  δε  χρειάζεται  πλέον  το  υλικό  είτε  λόγω  αλλαγών  στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii)  Όταν συντρέχουν άλλοι  λόγοι  δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την
ματαίωση.

                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

             ΑΓΓΕΛΙΚΗ    ΦΛΩΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. 1.1  Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων & διαχωριστικών ελαφρών

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση
πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων και απομάκρυνση αυτών. Οι επιφάνειες επαφής
των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται
καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και
στηριγμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση
επιφάνεια  συμπεριλαμβάνονται  και  τα  τυχόν  υπάρχοντα  ανοίγματα.  Για  τοιχοπετάσματα  με
αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 

2.

3. 1.2  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες

Καθαίρεση  επένδυσης  τοίχων  από  μοριοσανίδες  ή  ινοσανίδες  ή  γυψοσανίδες,  οιουδήποτε
σχεδίου και  πάχους,  μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη από το
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή
των  υλικών,  η  συσσώρευση  των  αχρήστων  υλικών  προς  φόρτωση,  η  ταξινόμηση  χρησίμων
υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση ή απόρριψη.  
4.
5.

6. 1.3  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Αποξήλωση  πλαστικών  δαπέδων  και  λοιπών  λεπτών  επιστρώσεων  (μοκέτες  κλπ),  με  πλήρη
απόξεση/αφαίρεση  της  στρώσης  συγκολλητικού  υλικού  με  φλόγιστρο,  διαλύτες  ή  αποξεστικά
εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

                             
7.

1.4  Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών
στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας, επικολλούμενου με συμβατή
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας,
οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής, χρωματικής επιλογής
14
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του νοσοκομείου 

1.5  Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικές λωρίδες

Περιθώρια  (σοβατεπιά)  με  πλαστικές  λωρίδες,  πάχους  5,0  mm,  από  χλωριούχο  πολυβινίλιο
(PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού,
σύμφωνα  με  την  επιλογή  του  νοσοκομείου.  Περιλαμβάνεται  η  τοποθέτηση  των  πλαστικών
περιθωρίων  με  ειδικές  κόλλες,  οι   ειδικές  λωρίδες  τελειωμάτων  αρμών,  η  στίλβωση  και  ο
καθαρισμός  της  επιφάνειας.  Yλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης,
στερέωσης, ευθυγράμμισης.
8.
9.

10. 1.6  Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων & επανατοποθέτηση σε νέα 
θέση

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών δίφυλλων θυρών . Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια)
με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά και τοποθέτηση σε νέα θέση σε
απόσταση κάτω των 20 μέτρων από την αρχική. 
                       

11. 1.7  Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών . Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών,
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή
για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

                                     
12. 1.8  Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και
του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση. 

     

1.9.  Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 
για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω 
των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός  περιλαμβάνεται). Συμπεριλαμβάνονται υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Γυψοσανίδες ανθυγρές και 
πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18   m  m

1.10  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος υποστήριξης δίφυλλης θύρας

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση δίφυλλης θύρας, σε οποιοδήποτε ύψος από
το  δάπεδο  εργασίας,  από  απλές  στραντζαριστές  διατομές  γαλβανισμένου  μορφοσιδήρου  ή
διατομές  στραντζαριστής  λαμαρίνας  (στρωτήρες,  ορθοστάτες,  κλπ),  στερεωμένες  με
γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές,
βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.
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1.11  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
02-00  "Χρωματισμοί  επιφανειών  επιχρισμάτων".  Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή
ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της
γυψοσανίδας  (για  την  μείωση  της  απορροφήτικότητάς  της)  και  διάστρωση  δύο  στρώσεων
χρώματος  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως.  Υλικά  επί  τόπου του  έργου,
ικριώματα και εργασία. Περιλαμβάνεται το σπατουλάρισμα.

1.12    Ανακαίνιση  παλαιών  χρωματισμένων  επιφανειών  με  διπλή  στρώση

ελαιοχρώματος

Ανακαίνιση  οποιονδήποτε  παλαιών  χρωματισμένων  επιφανειών,  με  διπλή  στρώση
ελαιοχρώματος,  με  την  απαιτούμενη  προπαρασκευή  και  απόξεση  ποσοστού  έως  15%  της
επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 

1.13  Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες 
τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-
07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 α)  Η ρύθμιση και  σταθεροποίηση του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης για  την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και  τελειωμάτων  της  ψευδοροφής,  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  κατάλληλης
διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.

δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

1.14  Κινητές σίτες αερισμού

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων,  τοποθετούμενες  σε  σκελετό από διατομές  αλουμινίου.  Πλαίσιο με  εφαρμοσμένη  την
σίτα,  σκελετός  (οδηγοί,  κουτί  ρολλού  κλπ),   μικροϋλικά  και  εργασία  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης.

                      

1.15  Κουρτίνες κατάλληλες για ΤΕΠ

Κινητές κουρτίνες κατάλληλες για χώρο επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου, βραδύκαυστες ,
αδιάβροχες με αντοχή σε χημικές ουσίες συνοδευόμενες από σιδηρόδρομο ανάρτησης σε ευθεία
ή  καμπύλη με  τα  ανάλογα στοιχεία  ανάρτησης,  σε  χρώμα επιλογής της  υπηρεσίας,  πλήρως
εγκατεστημένες (μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης).
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1.16   Ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση

Ηλεκτρολογικές  και  μηχανολογικές  εργασίες  μετά  υλικών,  που  θα  διαπιστωθούν  μετά  από
αυτοψία κατά την καθαίρεση ψευδοροφών και τοιχοπετασμάτων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την
μεταφορά  φωτιστικών,  διακοπτών,  πριζών  και  ηλεκτρικών  πινάκων  σε  παρακείμενα  σημεία,
εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών αγωγών για την ρευματοδότηση νέων αναγκών και λοιπές αφανείς
εργασίες  για  την  άρτια  λειτουργία  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης.  Συμπεριλαμβάνονται  πάσης
φύσης υλικά και μικροϋλικά όπως διακόπτες, πρίζες, κυτία χωνευτά, σωλήνες, καλώδια, ερμάρια
πινάκων, διακοπτικό υλικό πινάκων, κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης οι εργασίες και τα υλικά που
απαιτούνται για την μεταφορά κλιματιστικών σωμάτων, αν απαιτηθεί από την αναδιαμόρφωση
των χώρων. Δεν περιλαμβάνονται νέες κλιματιστικές μονάδες ή αντικαστάσταση των παλαιών με
νέες.
                      

1.17   Εγκατάσταση ιατρικών αερίων

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση τεσσάρων νέων κονσόλων οι οποίες θα διαθέτουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Η κάθε κονσόλα να αποτελείται από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους 3mm, το οποίο: 
Να έχει μήκος 1.50m περίπου. 

Να δύναται να στερεώνεται σε απόσταση (με τη βάση του) από το έδαφος 1.60m ή να δύναται να 
αναρτηθεί από την οροφή ή να δύναται να τοποθετηθεί επίτοιχα. 

Να διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε αερίου. 

Επιπλέον, η κάθε κονσόλα να περιλαμβάνει: 
Ένα (1) φωτιστικό άμεσου και ένα (1) έμμεσου φωτισμού 1x18W και 1x36W σε αναλογία φθορισμού, 
τεχνολογίας LED  αντίστοιχα, καθώς και διακόπτη του φωτιστικού αμέσου φωτισμού. Ο διακόπτης του 
φωτιστικού έμμεσου φωτισμού είναι τοποθετημένος στην είσοδο του χώρου. 

Τέσσερις (4) ρευματοδότες από ΔΕΗ – ΗΖ. 

Δύο (2) λήψεις γειώσεων. 

Μία (1) λήψη οξυγόνου και μία λήψη κενού. 

Τα δίκτυα τροφοδότησης των φωτιστικών και των λήψεων να κατέρχονται από την ψευδοροφή προς την 
κονσόλα, μέσα σε στοιχείο αλουμινίου από προφίλ ηλεκτροστατικά βαμμένο, πάχους 3mm, το καθένα σε 
ιδιαίτερο διαμέρισμα. Επιπλέον περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την σύνδεση 
των κονσόλων με το υπάρχον δίκτυο ιατρικών αερίων του χώρου. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών, ο Ανάδοχος να παραδώσει το δίκτυο σε πλήρη και καλή λειτουργία, συνοδευόμενο από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά. Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE και να πληρούν τους νέους κανονισμούς ΕΝ 737-3 “Medical Gas 
Pipeline Systems” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες που θα απαιτηθούν να εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, οι 
οποίοι να είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012, κάτω από την επίβλεψη μηχανικών με 
εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες και σύμφωνα με τους κανονισμούς: 
ΕΝ 737-3 

ΗΤΜ 2022 

ISO 7693/87 

Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ 

ISO 7396-1, 2 (Medical Gas Pipeline Systems). 
Ο εγκαταστάτης θα διαθέτει:  ΕΝ ISO 9001/2008, ΕΝ ISO 13485/2003 και ΕΝ ISO 14001 
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ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

           

         ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟ
ΛΟ

 1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         

   
ΤΕ
Μ

ΜΗΚ
ΟΣ 

ΠΛΑΤ
ΟΣ 

ΥΨ
ΟΣ

ΕΜΒΑ
ΔΟΝ    

    Μ Μ Μ Μ2    
1.
1

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων & διαχωριστικών
ελαφρών          

      

    4,20  2,50 10,50    

    2,96  2,50 7,40 17,90 5,00 89,50

           
1.
2

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες 
ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες          

   1 4,30  2,50 10,75    

   1 2,50  2,50 6,25    

   1 2,00  2,50 5,00    

   1 3,00  2,50 7,50 29,50 5
147,5

0

           

           
1.
3

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών 
λεπτών επιστρώσεων          

           

 Από Σχέδιο      160,00 160,00 2,2
352,0

0

           
1.
4

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC)          

           

 Από Σχέδιο      160,00 160,00 50
8.000,

00

           
1.
5 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικές λωρίδες          

           

    75,00    75,00 7,00
525,0

0

           
1.
6

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων & 
επανατοποθέτηση σε νέα θέση          
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   2     2,00
120,0

0
240,0

0

           
1.
7 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων          

           

   5     5,00 40
200,0

0

           
1.
8 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου          

           

   5 5   25 25,00 6
150,0

0

           
1.
9 Γυψοσανίδες          

           

       25 25,00 40
1.000,

00

           
1.
10

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
υποστήριξης δίφυλλης θύρας          

 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ       2,00
145,0

0
290,0

0

           
1.
11 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων          

        25,00 12,40
310,0

0

           
1.
12

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών
με διπλή στρώση ελαιοχρώματος          

        640,00 5,00
3.200,

00

           
1.
13 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική          

        25,00 26,00
650,0

0

           
1.
14 Κινητές σίτες αερισμού          

   5     5,00 45,00
225,0

0

           
1.
15 Κουρτίνες κατάλληλες για ΤΕΠ          

       40,00 40,00 20,00
800,0

0

           
1.
16 Ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση          

 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ       1,00
2.500

,00
2.500,

00

           
1.
17 Εγκατάσταση ιατρικών αερίων          

 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ       1,00
10.00

0,00
10.00
0,00

          
28.67
9,00

ΓΕ&ΟΕ 
18,00

%
5.162,

22

ΣΥΝΟΛΟ  
33.84
1,22

ΑΠΡΟΒΛΕΠ
ΤΑ

15,00
%

5.076,
18

ΣΥΝΟΛΟ  
38.91
7,40

ΦΠΑ
24,00

%
9.340,

18
ΓΕΝΙΚΟ  48.25
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ΣΥΝΟΛΟ 7,58

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΠ 48.257,58

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για όλα τα υλικά και τις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των 
αδειοδοτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 48.257,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το 
κόστος των υλικών είναι μεγαλύτερο του κόστους των εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι  πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες δημοσίων 
έργων και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους οφείλουν να γνωρίζουν ότι:
Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεις , απαιτήσεις, υπάρχουσα κατάσταση, σχέδια).

Οι τελικές μετρήσεις όλων των διαστάσεων θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου

Τυχόν απαιτούμενες άδειες θα εκδίδονται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου

Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών ή άλλων παροχών της μονάδας θα έρχονται 
πρώτα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία

Θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 
εργασιών για τους εργαζομένους, το προσωπικό, εξοπλισμό, ασθενείς και συνοδούς

Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωσή του η 
αποκατάσταση ή αποζημίωση

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη αμοιβή και 
ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία

Τα ενσωματούμενα υλικά να προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ ελάχιστον η ονομασία τους, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα

Υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (μπάζα, σκουπίδια) από τον 
εσωτερικό αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου. Όλα τα απορρίμματα που θα 
προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές σε 
συνεννόηση με αυτές

Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους καθαρούς και έτοιμους προς χρήση σε πλήρη και καλή 
λειτουργία

Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σχέδια αρχιτεκτονικά και Η/Μ, της τελικής κατάστασης (as 
built) , μετά την αναδιαμόρφωση, σε κλίμακα 1:50 εκτυπωμένα και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη 
μορφή dwg
Θα παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
14. 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

                                ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ……… ΕΥΡΩ  ΜΕ  Φ.Π.Α  CPV 44112000-8

                                         
Στο Αργος σήμερα……………..  ημέρα ……….. στα Γραφεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα  Άργους , οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι:

- Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ, που εδρεύει
στο Άργος Κορίνθου 191  – Τ.Κ.21231, και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια Αγγελική  Φλώκου  ΑΦΜ
999007413 ΔΟΥ  Αργους  

- Αφετέρου  από  την  εταιρεία  «  …………………………………………….»
με  ΑΦM
…………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ………………. τηλ.
………………………
fax …………………….. email: ……………………… 

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:

Ύστερα  από  τον  συνοπτικό  διαγωνισμό  της  00-00-2019  και  τις  υπ’  αριθ.
0η/00-00-2019  (  Θέμα  0ο)  &   0η/00-00-2019  (  Θέμα  0ο)  πράξεις  του   Δ.
Συμβουλίου του Νοσοκομείου πού αναθέτει  την προμήθεια υλικών και εργασιών
για  την  αναδιαμόρφωση  των  ΤΕΠ  στο  όνομα  του  δεύτερου  από  τους
συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία προμηθευτής, την
αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι

Ο  Προμηθευτής  οφείλει  να  εκτελεί  τις  απορρέουσες  από  τη  Σύμβαση
υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείμενο της  Σύμβασης

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών και εργασιών
για την αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ.
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2.2.  Η  Σύμβαση  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  συμφωνηθέντων  μεταξύ  των
συμβαλλόμενων  μερών  καθώς  και  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  για  την
υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
2.3.  Συμπληρωματικά  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στην  Απόφαση
Κατακύρωσης του Δ.Σ. της προμήθειας στον Προμηθευτή, στην Διακήρυξη και
την προσφορά του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των ειδών

3.1.Ως τόπος  εκτέλεσης των  εργασιών  με  τα απαραίτητα  υλικά  ορίζεται  η
Νοσηλευτική Μονάδα  Άργους 

3.2.Ο  ανωτέρω  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να
αναδιαμορφώσει τον χώρο των ΤΕΠ.  

Η παράδοση των προαναφερθέντων υλικών και εργασιών θα γίνεται με ευθύνη
και έξοδα του Αναδόχου  και εντός προθεσμίας  για 45 ημερολογιακών ημερών

ΑΡΘΡΟ 4
Εκτέλεση της Σύμβασης

1. Εκτέλεση της Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα υλικών και εργασιών ή, σε περίπτωση
διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που  παραδόθηκε  υπολείπεται  της  συμβατικής,
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες που παραδόθηκαν.
γ)  Έγινε  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

2. Παράδοση – Παραλαβή
2.1.Η παραλαβή των υλικών και εργασιών, όπως αυτά περιγράφονται στην

παρούσα  Σύμβαση,  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Παραλαβής.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ποσοτικός  και
ποιοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να  παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί  ο
προμηθευτής.

2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  εργασιών  και  η  έκδοση  των  σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών.

2.3.  Κατά  τα  λοιπά  και  σχετικά  με  τη  διαδικασία,  τις  αντιρρήσεις,  τις
γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των
αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209
του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, το Νοσοκομείο θα
έχει  στην κατοχή του την υπ’  αριθμ.  _________________εγγυητική επιστολή
καλής  εκτέλεσης_ ________________________εκ.ποσού _______________€ ,
την  οποία  οφείλει  να  επιστρέψει  στον  Ανάδοχο,  αμέσως  μετά  την  λήξη  της
σύμβασης. ( Άρθρο 4) 
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ΑΡΘΡΟ 6
Αμοιβή του Προμηθευτή – Τρόπος Πληρωμής

6.1 Η  συνολική  δαπάνη  για  την υλοποίηση   της
προμήθειας θα  ανέρχεται στο  ποσό  των

……………………….  Ευρώ  (…………..  €),  πλέον  ΦΠΑ
……………………………………….  λεπτών  (………€),  ήτοι  συνολικά
…………………… ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ: 9133
6.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά
τον χρόνο πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
6.4 Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή:
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική & ποιοτική
παραλαβή των υλικών και εργασιών σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η
πληρωμή  θα  λάβει  χώρα  βάσει  των  τιμολογίων  του  Προμηθευτή  και  θα
πραγματοποιηθεί  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  που
προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο για την πληρωμή του Προμηθευτή, μετά την αφαίρεση των νόμιμων
κρατήσεων.
6.5  Όλα τα  τιμήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  (συνολικά  και  τιμές  μονάδος)
παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την
συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.
6.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις Προμηθευτή

7.1. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει
να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  της
προμήθειας.
7.2.  Ο  Προμηθευτής,  εφόσον  του  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,
υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την
προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
7.3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
7.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  τις  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με
το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.
7.5.  Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να
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παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της
παρούσας,  εκτελώντας  προσηκόντως  όλες  τις  επιμέρους  εργασίες,  που  αυτό
περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
7.6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
7.7.  Απαγορεύεται  στον  Προμηθευτή  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε
υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
7.8.  Μετά  την  ποσοτική,  ποιοτική  παραλαβή  και  σε  πλήρη  λειτουργία  ο
προμηθευτής  οφείλει  όπως  καταθέσει  εγγυητική  Επιστολή  καλής  λειτουργίας
ποσού 3% επί της καθαρής αξίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 8
Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

8.1. Αν το υλικό (όπως αναφέρετε στο παράρτημα 1 της διακήρυξης) φορτωθεί-
παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  τη  λήξη του  συμβατικού  χρόνου και  μέχρι
λήξης  του  χρόνου  τυχόν  παράτασης  που  χορηγήθηκε  με  αίτημα  του
Προμηθευτής πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της
αναθέτουσας  αρχής,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5% επί  της  συμβατικής  αξίας  της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών  που  παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
8.2.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για
φόρτωση-παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου 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  προμηθευτής  και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
8.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής
του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
8.4.  Σε  περίπτωση  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας  οι  ως  ανωτέρω  ποινικές  ρήτρες
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
8.5. Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
8.6.  Κατά  τα  λοιπά,  στov  Προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την
κατακύρωση,  την  ανάθεση  ή  τη  Σύμβαση,  επιβάλλονται  με  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo
υποχρεωτικά καλεί  τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9
Διάρκεια σύμβασης

Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται  για 45 ημερολογιακές ημέρες.
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ΑΡΘΡΟ 10.
Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

ΑΡΘΡΟ 11
Ανωτέρα Βία

11.1.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των
συμβατικών  τους  υποχρεώσεων  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
11.2.  Ο  Προμηθευτής,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης
υποχρεώσεών  του  σε  γεγονός  που  εμπίπτει  στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,
οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20)  ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα
αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός
είκοσι  (20)  περαιτέρω  ημερών  στο  σχετικό  αίτημα  του  Προμηθευτής,
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης

12.1.  Σε  περίπτωση  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  διαπιστώσει  μη  προσήκουσα
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως
και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι  κατώτερη  των  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  για  να  επανορθώσει  τις  τυχόν
παραλήψεις  του  και  να  εκπληρώσει  προσηκόντως  τις  υποχρεώσεις  του.  Ο
Προμηθευτής μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με
τις  υποδείξεις  αυτές,  είτε  να  διατυπώσει  τις  αντιρρήσεις  του,  στις  οποίες  η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

Στην  περίπτωση  που  η  προθεσμία  παρέλθει  άπρακτη  ή  ο  Προμηθευτής  δε
συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή της,
αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων
τμημάτων  του  και  αφ’  ετέρου  η  Αναθέτουσα  Αρχή  κηρύσσει  τον  Ανάδοχο
έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο
εντός 30 ημερών από την λήψη της.

12.2. Ο Προμηθευτής μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να
υποβάλλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  της
Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 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.
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12.3 Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Προμηθευτής:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης.
 

ΑΡΘΡO 13
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις  του  έναντι  της  αναθέτουσας αρχής  για  την  καταβολή συμβατικού
τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί  νόμιμα στην Ελλάδα ή σε  άλλη χώρα της ΕΕ και  σύμφωνα με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 14
Εκτέλεση της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:
α)  όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα και  οι  εργασίες  ή,  σε  περίπτωση
διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που  παραδόθηκε  υπολείπεται  της  συμβατικής,
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι εργασίες που 
παραδόθηκαν.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

15.1.  Ο Προμηθευτής  και  η  Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
κάθε  διαφορά  που  τυχόν  θα  προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  την
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
15.2. Επί διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται από  τα  ελληνικά  δικαστήρια
και  συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια  Τρίπολης  ,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  το
Ελληνικό και το κοινοτικό.
15.3.  Δεν  αποκλείεται,   ωστόσο,   για   ορισμένες  περιπτώσεις,  εφόσον
συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  να  προβλεφθεί  στη  σύμβαση  προσφυγή  των
συμβαλλομένων,  αντί  των δικαστηρίων,  σε  διαιτησία  σύμφωνα πάντα με  την
ελληνική  νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει
τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα
ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  προμηθευτής
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206
(χρόνος  παράδοσης  υλικών),  207  (κυρώσεις  για  εκπρόθεσμη  παράδοση
προμήθειας),  213  (απόρριψη  συμβατικών  υλικών  -  αντικατάσταση)  του  Ν.
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4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής
απόφασης. Επί  της προσφυγής, αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου  και  η  απόφαση  που  θα  εκδοθεί  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 16
Τροποποίηση Σύμβασης

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των
μερών  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  132,  201  και  216  του  Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17
Λοιπές Διατάξεις

Οι  σχετικές  περί  προμηθειών  Διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  η  αρ.  00/2019
διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού  και  η  αρ.  πρωτ……/00-00-2019
κατατεθείσα  προσφορά  του  Προμηθευτή  αποτελούν  συμπληρωματικά  της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος
είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα 
σύμβαση 
β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή
έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να
ληφθεί  υπ’  όψη για  την  ερμηνεία  των όρων της  παρούσας,  εκτός  αν  ρητώς
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι 
υπέγραψαν δύο όμοια πρωτότυπα αυτής.

Έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

        ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΦΛΩΚΟΥ
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    Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i  και τη

διαδικασία ανάθεσης
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)
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- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  – Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221896]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ 21231 ΑΡΓΟΣ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ]
- Τηλέφωνο: [27513 60172]
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies1@gna.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gna .gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[44112000-8] η προμήθεια υλικών και εργασιών για την αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221896]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- 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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ̓
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος  οικονομικός
φορέας   προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της
σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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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 ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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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 δικαίουxxv;

[] 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: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

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 παράπτωμαxxviii;
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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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:
[……]

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 

[] Ναι [] Όχι
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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; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

[] Ναι [] Όχι
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ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

[] Ναι [] Όχι
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ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στο  Γενικό  Νοσοκομείο
Αργολίδας-Ν.Μ.  Άργους,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο Μέρος ΙΙ, Μέρος ΙΙΙ  και  Μέρος ΙV,α του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού
για προμήθεια  υλικών  και  εργασιών  για  την  αναδιαμόρφωση  των  ΤΕΠ. προϋπολογισμού
48.258,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αριθμό διακήρυξης 01/2019 . 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄  του Μέρους ΙΙ  του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης  είναι  δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για
επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008,
σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
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“διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L  164 της 22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την  απόπειρα  εγκλήματος,  όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με
το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται 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/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία
ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ  215/Α)"Πρόληψη  και
καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  προστασία  των  θυμάτων  αυτής  και  άλλες
διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xx Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ.
7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽  εξακολούθηση,  συστηματικά ...),  η  επεξήγηση πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των
μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω
αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για
επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  γίνεται  αναφορά  σε  συγκεκριμένη  διάταξη,  να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για  συμβάσεις  έργου,  η  εκτιμώμενη  αξία  της  οποίας  υπερβαίνει  το  ένα  εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
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xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την
τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις  τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός  της  από  αρμόδιο  επίσημο  οργανισμό  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται  ότι  εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει  να αναθέσει  τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου
για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση
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για την εν λόγω πρόσβαση. 
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