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5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών 

Οργανική  Μονάδα της Εδρας - Λιβαδειά 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

             Λιβαδειά 16/05/2019  

    

Ταχ.  Δ/νση: 

Τέρμα Αγ. Βλασίου, Λιβαδειά,  

 ΤΚ 32100 

  
ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Γραφείο: Προμηθειών  

Πληροφορίες: Νταλιάνη Κ.  

Τηλέφωνο: 22613 – 50567  

FAX: 22610 – 26294  

E-mail: diag@levadiahospital.gr  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆Σ/ 493 /16-05-2019 

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Νοσοκομειακού Πλυντηρίου Βαρέως  Τύπου   [CPV:  (42716000-8  

[Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και στεγνωτήρια],   για τις ανάγκες του ΓΝ Λιβαδειάς,  συνολικής   προϋπολογιζόμενης δαπάνης   
60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά                                    

αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗΣ 

 www.levadiahospital.gr  
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/05/2019 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ: Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 10.00πμ  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 29/05/2019 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11.00 π.μ. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γρ. Προμηθειών (Διαγωνισμοί) Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Νοσοκομειακού Πλυντηρίου Βαρέως  
Τύπου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 42716000-8  [Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και 
στεγνωτήρια] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Προϋπολογισμός 48.387,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  δηλ. 
60.000,00 € µε Φ.Π.Α. 24% 



ΑΔΑ: ΨΝ7Ε4690ΒΝ-Θ2Ε
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ έχοντας υπόψη: 

 

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) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.3   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. 

1.4   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». 

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

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

1.7   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 
1.8   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. 

1.9  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. 

1.10  Του Π. Δ 28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-15) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. 

1.11   Του  Ν.  4272/2014  (ΦΕΚ  145/Α/11-07-14)  άρθρο  47  Παρατηρητήριο  τιμών  (περί νομιμοποίησης δαπανών. 

1.12 Την υπ’ αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης 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) 

 1.13 Tην µε αρ. 18/18-04-2019 (θέµα 4ο ΕΗΔ)  ΑΔΑ 6ΡΑΚ4690ΒΝ-ΓΗΔ  απόφαση του ενιαίου ∆.Σ.  των Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών 

με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός Πλυντηρίου – Στυπτηρίου Νοσοκομειακού 

βαρέως τύπου, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λιβαδειάς, προϋπολογισμού δαπάνης 60,000.00€  με ΦΠΑ και  κριτήριο κατακύρωσης , την 

πλέον συμφέρουσα από   οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή. 

1.14  Tις με αρ. πρωτ. 3767/03-05-2019 κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές ενός  Πλυντηρίου-Στυπτηρίου Νοσοκομειακού  

Τύπου, οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση και της 2
ης

  Δημόσιας Διαβούλευσης  Τεχνικών προδιαγραφών του είδους 

1.15 Τo αρ.πρωτ. B1.α/οικ.22394/21-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς το Γενικό Λογιστήριο του                    

Κράτους, σχετικά με επιχορήγηση  για την κάλυψη δαπανών προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ  άλλων και του 

Γ.Ν. Λιβαδειάς με ποσό ύψους 110.000,00 €, εκ των οποίων ποσό ύψους 60.000,00 € για προμήθεια ενός Νοσοκομειακού 
Πλυντηρίου . 

1.16  Την µε αρ.745/09-05-2019 Α∆Α: 6ΒΕ34690ΒΝ-ΑΗ4 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης του 

Νοσοκοµείου Λιβαδειάς στον ΚΑΕ 9149.01. 

 

Προκηρύσσουµε 

 

Συνοπτικό διαγωνισµό   για την Προμήθεια ενός  Πλυντηρίου-Στυπτηρίου Νοσοκομειακού  Τύπου για τις ανάγκες   του 

Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς,  συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 60.000,00 € µε το Φ.Π.Α, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής, ήτοι χαμηλότερη τιμή. 

1.       Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ,  Τέρµα Αγίου Βλασίου, ΤΚ 32100 

Λιβαδειά στις 29-05-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ από την αρµόδια επιτροπή.  

2.       Οι  προσφορές  µπορεί  να  αποστέλλονται  µε  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να  παραδίδονται  στο  Γενικό Νοσοκοµείο 

Λιβαδειάς, Τέρµα Αγίου Βλασίου, ΤΚ 32100 Λιβαδειά στο Τµήµα Γραµµατείας έως 29-05-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.  
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού επιστρέφεται στον 

προσφέροντα ως εκπρόθεσµη. 

3.       Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς: 

•             Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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•          Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισµό  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, Τέρµα 

Αγίου Βλασίου, ΤΚ 32100 Λιβαδειά. 

•             Ο αριθµός της διακήρυξης 

•             Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

•             Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail) Μέσα στον 

κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά                        συμμετοχής. 

 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 

µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η µορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική 

προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Αντίθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». 

 

Η  αρµόδια  επιτροπή µπορεί  να  καλεί  τους  προσφέροντες να  διευκρινίζουν ή  να  συµπληρώνουν  τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, 

επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

µονογραφών, διακεκοµµένη  αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις  των  εγγράφων  της  προσφοράς από  την  ορολογία  

των  εγγράφων  της  σύµβασης,  που  δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία, 

πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή ταέγγραφα της σύµβασης. Η 

συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη  αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση  ή  συµπλήρωση,  ακόµη  και  µε  νέα  έγγραφα,  

εγγράφων  ή  δικαιολογητικών  που  έχουν  ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 

του Ν.4250/2014. 

 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία, το 

περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή κρίνει ότι  µπορούν  να  θεραπευτούν. 

Η  διευκρίνιση αυτή δεν  πρέπει να  έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

 

Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

 

4.  Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και 

στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Λιβαδειάς www.levadiahospital.gr 

5.       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

6.       Τυχόν  διευκρινήσεις  σχετικά  µε  τους  όρους  της  ∆ιακήρυξης   από  το  γραφείο  Προµηθειών  (τηλ: 2261350567, 

email:  diag@levadiahospital.gr ) 

 

Η ∆ιοκήτρια 

Του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών 

ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΟΡΟΙ      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Γ.Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

 

 
Τίτλος προµήθειας/ CPV 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. 
CPV:42716000-8 

Προϋπολογισµός διακήρυξης 60.000,00 € µε το Φ.Π.Α 

Χρηµατοδότηση-ΚΑΕ ΚΑΕ 9149.01     

 ΑΑΥ: 745/09-05-2019 Α∆Α: 6ΒΕ34690ΒΝ-ΑΗ4 
 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΤΚ 32100 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ,ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε 

 
• κράτος-µέλος της Ένωσης 

• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
• τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισµένες προσφορές 

Καταληκτική    Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών 

 

29-05-2019 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 10:00 μμ 

Ηµεροµηνία     ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού 

 

29-05-2019 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 11:00 μμ  

Τόπος ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού 
 

Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς , Γραφείο Προµηθειών 
 

∆ηµοσιότητα 
• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

• ΚΗΜ∆ΗΣ 

• www.dypethessaly.gr 
   www.levadiahospital.gr  

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Εκατόν είκοσι (120) µέρες 

Χρόνος πρόσβασης 
συµµετεχόντων στις προσφορές 

 
∆ύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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Σελίδα 5 από 33 

 

 

 

 

 

 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.       ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ  (TEΥ∆)  του αρ. 79 του Ν. 

4412/2016 

το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος     οικονοµικός     φορέας     πληροί     τις     ακόλουθες  

προϋποθέσεις: 

 δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να 

αποκλεισθούν, 

-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλουν και 
υπογράφουν: 
α)  οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης  ( ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

          Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

      Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης , στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ), μαζί με χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται. 

Εάν ο υποψήφιος   οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

( ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

2.      Yπεύθυνη    δήλωση    ως    στο    αναφερόµενο    Υπόδειγµα  Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

για ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

3.       Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης: 

κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως    το    ισχύον   

καταστατικό,    κατά    περίπτωση,    Φ.Ε.Κ.,    ή  επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα 

του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος 

και ο διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   της ΑΕ , τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την  υπογραφή  τους,  το  

νοµικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου καθώς και κάθε νοµιµοποιητικό έγγραφο προς απόδειξη της ιδιότητας 

τους ως ασφαλιστικέ εταιρείες – ασφαλιστικά πρακτορεία. 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό 

τους. 
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Σελίδα 6 από 33 

 

 
 

Τεχνική Προσφορά 
 
 
 
 
 
Οικονοµική Προσφορά 
 

 
 

Δικαιολογητικά   Κατακύρωσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της προμήθειας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήµατος Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

     

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας  

δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται,      υποβάλλει      

σε      σφραγισµένο      φάκελο      τα  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως κάτωθι: 
 

     Φυσικά πρόσωπα : 
1.      Απόσπασµα  µητρώου,  όπως  του  ποινικού  µητρώου  ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας,  έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,    από  

το  οποίο  να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 

•  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 που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 

µέλους ή χώρας, 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. 

3.    Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου, 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. 

Νοµικά Πρόσωπα: 
Τα    παραπάνω    δικαιολογητικά    της    παραγράφου    «Φυσικά Πρόσωπα». 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας  

διοικητικής  ή  δικαστικής αρχής  της  χώρας εγκατάστασης του νοµικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων,   αφορά  τους  ∆ιαχειριστές    όταν   το   

νοµικό 

 πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων Σύµβουλο καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  όταν  το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.  
Καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα      οποία τα 

οποία υποβάλλατε το  ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη.  
 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
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Σελίδα 7 από 33 

 

συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται 

από την παρούσα διακήρυξη,  µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο 

όργανο όλα  τα  δικαιολογητικά που  υποβάλλονται κατά  το  στάδιο αυτό και  η 

τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα 

των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς 

και τους λόγους τυχόν απόρριψης συµµετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο  και τοποθετούνται σ’ ένα 

νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

φυλάσσεται, προκειµένου να  αποσφραγιστεί  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής,  είτε  

ευθύς αµέσως, είτε την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε 

ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση 

που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν  

κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και   λοιπών στοιχείων  αποδεκτές,  δεν  

αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται  µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η αρµόδια   

επιτροπή    ανακοινώνει    τις    τιµές    σε    όλους    τους  συµµετέχοντες  των  οποίων  

έγιναν  αποδεκτές  οι  προσφορές  και  συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά 

αποτελέσµατα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρµόδιο 

όργανο του Νοσοκοµείου , όλα τα σχετικά έγγραφα,   τους   φακέλους   και   τα  

πρακτικά   διενέργειας   του  διαγωνισµού  στα  οποία  διατυπώνει  επαρκώς  

αιτιολογηµένη  τη γνώµη  της  περί  του  συµφέροντος  ή  µη  της  προσφοράς  του 

µειοδότη και µπορεί να προτείνει : 

•            την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

•     τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών  προδιαγραφών. 

•            την    οριστική    µαταίωση    των    αποτελεσµάτων    του διαγωνισµού όταν 

συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονοµικών προσφορών µπορούν  να γίνουν σε µια δηµόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της επιτροπής. 

 

Προσφορά 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές   που   έχουν   χρόνο   ισχύος   της   προσφοράς μικρότερο από το 

ζητούμενο απορρίπτονται. 

 
 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη  Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής. 

   Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβεί τον   

προϋπολογισµό. 

  

Ενστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική  συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Απαιτείται: Κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί της καθαρής αξίας της 

σύμβασης  και ισχύος μέχρι την επιστροφή της.  

Κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας ποσού 3% επί της καθαρής    αξίας της     
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σύμβασης με χρόνο ισχύος κατά 3 μήνες επιπλέον του συμβατικού χρόνου της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.      

 
 

∆ιάρκεια σύµβασης 

H διάρκεια της σύµβασης (παράδοση και εγκατάσταση του μηχανήματος) θα ισχύσει 

από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διαστημα όχι  μεγαλύτερο των 2 

μηνών.  

 
 

 

Κρατήσεις – χρόνος πληρωµής 

Για την καταβολή της Αµοιβής των Αναδόχων απαιτείται η προσκόµιση των νοµίµων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού   που   τυχόν   ήθελε   ζητηθεί   από   τις  

αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄      

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  «ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ»  

 (CPV:  42716000-8) 

 

·         Χωρητικότητα πλυντηρίου 50Kg περίπου 

·          Για βαριά χρήση σε νοσοκομεία, με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υγειονομικό τοιχίο 

·         Όγκος τυμπάνου 500 lt περίπου 

·        Λειτουργία:   ατμοθερμαινόμενο και ηλεκτροθερμαινόμενο 

·        Διάμετρος εσωτερικού τυμπάνου 775 mm περίπου 

·        Βάθος εσωτερικού τυμπάνου 1060 mm περίπου    

·         Ισχύς κινητήρα: 7,5 kw περίπου 

·         Ταχύτητα πλύσης: 41rpm 

·         Ταχύτητα στυψίματος: Τουλάχιστον 900rpm 

·         G Factor: 350 G 

·         Ηλεκτρική ισχύς (σε περίπτωση ηλεκτροθερμαινόμενου): 48kw περίπου 

·         Εισαγωγή νερού: 3 x 25 mm 

·         Παροχή ατμού: 19 mm 

·         Αποχέτευση: 2 x 76 mm 

·         Βάρος: 1100 κιλά περίπου 

·         Διαστάσεις (ΥxΠΛxB): 2005x1830x1195 mm περίπου 

·         Με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 

·         Γωνία ανοίγματος πόρτας: 155 μοίρες 

·         Με διάτρητους σπαστήρες για μεγαλύτερη μηχανική δράση 

·         Με σαπουνοθήκη 5 αποσπώμενων διαμερισμάτων 

·         Με πλακέτα σύνδεσης υγρών απορρυπαντικών 

·         Με θύρα USBκαι θύρα σύνδεσης RS485 

·         Οι εξωτερικές πόρτες θα ασφαλίζουν και θα απασφαλίζουν αυτόματα και θα έχουν ενσωματωμένο κρύσταλλο  

παρακολούθησης της πλύσης. 

·         Στο τέλος της πλύσης, ο χειριστής πρέπει να ειδοποιείται με οπτικό και ηχητικό σήμα. 
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·         Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση της μηχανής και από τις δύο πλευρές  αποκλείεται. 

·         Να διαθέτει τάπα δειγματοληψίας νερού. 

·         Ο ηλεκτροκινητήρας να ελέγχεται από inverter. 

·         Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης και απόσβεσης κραδασμών. 

·         Ο έλεγχος του μηχανήματος να γίνεται μέσω PLC, το οποίο θα φέρει μεγάλη φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

·         Το πλυντήριο θα έχει σύστημα που θα σταματά αυτομάτως την πόρτα του εσωτερικού κάδου στη θέση της πόρτας 

του εξωτερικού κάδου. Για να γίνεται αυτό με ακρίβεια, ο κινητήρας του κάδου θα διαθέτει φρένο ακριβείας. 

·         Το πλυντήριο θα διαθέτει και  δεύτερη οθόνη παρακολούθησης του προγράμματος από την πλευρά των καθαρών. 

·         Το πλυντήριο θα φέρει μαγνητικό διακόπτη διακοπής λόγω κραδασμών. 

·         Ο προγραμματιστής θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: 

1.       Ρύθμιση στάθμης νερού 

2.       Ρύθμιση του συντελεστή G στην πλύση και στο τελικό στύψιμο 

3.       Ρύθμιση θερμοκρασίας 

4.       Ρύθμιση του χρόνου πλύσης 

5.       Ονομασία των προγραμμάτων πλύσης 

6.       Δυνατότητα 60 διαφορετικών προγραμμάτων 

7.       Ανακατανομή των ρούχων για την αποφυγή αζυγοσταθμίας. 

8.       Ενδείξεις βλαβών 

9.       Στατιστικά στοιχεία 

10.   Σύστημα εύκολης αντιγραφής-μεταφοράς μέσω usb 

·         Κατά τη λειτουργία εμφανίζονται τα ακόλουθα δεδομένα:  

1.        Το επιλεγμένο πρόγραμμα.  

2.        Το ενεργό βήμα πλύσης.  

3.        Ο εναπομένων χρόνος προγράμματος.  

4.       Γραμμή προόδου κύκλου πλύσης.  

5.        Ένδειξη αναστολής λόγω θερμοκρασίας (αν είναι επιλεγμένη).  

6.       Μηνύματα διαγνωστικού ελέγχου 

·         Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, να κατασκευάζεται απαραιτήτως εντός Ε.Ε., να φέρει την ένδειξη CE Mark και 

πιστοποιητικά ISO  του κατασκευαστή και του προμηθευτή. 

·         Ο προμηθευτής να καταθέσει έγγραφη δήλωση από τον κατασκευαστή ότι είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για 

την Ελλάδα. 

·         Ο προμηθευτής οφείλει να συνδέσει το μηχάνημα σε λειτουργία και να το προγραμματίσει σύμφωνα με τον ιματισμό 

και τις συνθήκες πλύσης που επιθυμεί το νοσοκομείο.  Επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου. 

·         Ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκεφτεί το χώρο (θα πάρει βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου) ώστε να βεβαιώσει εγγράφως την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος.  

·         Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και να καταθέσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης 

του εν λόγω προσωπικού. 

·         Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει πελατολόγιο  από το οποίο θα προκύπτει η τοποθέτηση επαγγελματικού 

πλυντικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα.  

·         Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει έγγραφη δήλωση  η οποία θα αναγράφει ότι είναι επίσημος αντιπρόσωπος του 

μηχανήματος για την Ελλάδα. 

·         Να προσφέρει εγγύηση 5 ετών, η οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. 

·         Όλα τα εγχειρίδια να παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα. 
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·         Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

·         Πρέπει να υποβληθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης  το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους όρους της 

διακήρυξης με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συννημένα εγχειρίδια. Προσφορές χωρίς τεκμηρίωση θα αποκλείονται. 

·         Προσφορές οι οποίες ασαφής, ελλιπείς , αόριστες  και  δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα χαρακτηρίζονται 

με ουσιώδεις παραλείψεις και θα αποκλείονται. 

·         Εκτιμώμενο κόστος: 60.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

Επισημαίνεται ότι :   

 Η  απόκλιση της  Χωρητικότητας πλυντηρίου 50Kg περίπου,  ορίζεται στο + ή – , 3 Kg . Θα εκτιμηθεί δε θετικά κάθε 

προσφορά προς όφελος του Νοσοκομείου. 

  Το ανωτέρω αναφερόμενο πιστοποιητικό ISO,   να είναι σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο  ISO 14001 για εφαρμογή 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κατασκευαστή. 

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο συνεργείο,  με την εγγύηση της 

αντιπροσωπείας,  για  τεχνική υποστήριξη και service, για την συντήρηση του εν λόγω είδους. 
  Ο προμηθευτής υποχρεούται καταθέσει βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο ή θυγατρικό αυτού, σχετικά με την 

διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία τουλάχιστον.  

 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι  :   

 Η αποσύνδεση – αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, η απομάκρυνση  και μεταφορά του, εντός του χώρου του 

Νοσοκομείου, μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Η μεταφορά , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού. 

 Η σύνδεση αυτού με τα υπάρχοντα δίκτυα ( ηλ/κής - ατμού – ζεστού και κρύου νερού- αέρα – αποχέτευσης κλπ),  

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων υλικών για το σκοπό αυτό. 

 Τυχόν βλάβες που προκύψουν στο χώρο εγκατάστασης του είδους ,  ( υλικά και εργασίες) βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

Η ∆ιοκήτρια 

Του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών 

 

ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ              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 φορέαi  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) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221924 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ,ΛΙΒΑΔΕΙΑ,ΤΚ 32100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΤΑΛΙΑΝΗ  ΚΩΝ/ΝΑ. 

- Ηλ. ταχυδρομείο: diag@levadiahospital.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.levadiahospital.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟY  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   (CPV: 42716000-8) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ……/2019 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
iii
; 

 

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 κατάλογο
iv
: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

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 άλλους
v
; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvi
  

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 καταδίκεςvii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii
· 

2. δωροδοκίαix,x
· 

3. απάτηxi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii
· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

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): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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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 ασφάλισης
xxi

, 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 ;
xxii

 

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): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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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 εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] 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 καταστάσεις
xxv

 : 

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 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 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:      [……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 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  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 

εγκατάστασής
xxxi

; 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 : 

 

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

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

έτος: [……] 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: 

[…................................…] 

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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxii

, 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 

ιδιωτικούς
xxxiii

: 

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 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας
xxxiv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

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 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: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(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 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxv

, εκτός εάν : 

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

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxvi

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

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

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

vi
  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 
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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.” 

vii
 Σύμφωνα 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.  

viii
 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). 

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

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 Όπως 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. 

xiii
 Όπως 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 Η 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 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)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση 

πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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 
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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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

3863/2010 . 

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

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi
 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. 

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

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv
 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.  

xxxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 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 για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα: 

 

Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Ηµερ/νια έκδοσης 

Ταυτότητας 

 

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 

(Fax): 

 ∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Εmail): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: 

α) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και της ∆ιακήρυξης ΔΣ …./……..2019. 

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης.  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

δ) Είµαι σε θέση, εφόσον µου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα δήλωσή  µου .              

ε) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 120 ηµέρες. 

στ) Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης της επιχείρησης µου σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-µαταίωση του διαγωνισµού. 

Ηµεροµηνία:       /        /  

Ο – Η ∆ηλ. (Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 

10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ      ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : Ηµεροµηνία 

έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας 

εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ευρώ 

………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας …………………..……………ή σε  περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α)………………..………..β)…………………………… κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως  µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύµβασης που 

αφορά στο διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… µε αντικείµενο την Προμήθεια: Νοσοκομειακού Πλυντηρίου βαρέως τύπου  στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς , σύµφωνα µε την υπ' αρ. ∆Σ / …../ ……. διακήρυξη σας. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 

ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) 

…………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την 

παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 

ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... 

ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, 

µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

6. Σε περίπτωση παράτασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, 

οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος  ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 

µήνα από την ηµεροµηνία παράτασης. 

7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης 

και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ:           ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  υπ’ αριθμ. ……. 
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς  
και της εταιρείας «…………………………»  
για την ανάθεση «…………………………………» 
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Στην Λιβαδειά  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, που εδρεύει στην Λιβαδειά Δ/νση: Αγ. Βλασίου Τέρμα  Τ.Κ.: 32100 ΑΦΜ   999470970 και Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την  ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών, Β α λ λ ά  Ε υ μ ο ρ φ ί α  του Ευσταθίου, που 

διορίστηκε µε την µε    αριθ.Α2β/Γ.Π. οικ.46566/22.06.2016  (ΦΕΚ 335/29.06.2016 τ. ΥΟ∆∆), και το οποίο στην συνέχεια θα  καλείται « η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

Και αφετέρου 
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην  …………………….., Τηλ.: ………………, Fax: ……………………., email:……………………….έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ ………........... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. πρωτ. …………… Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ [ CPV 42716000-8  Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και στεγνωτήρια]. 
2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 

προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει 

αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο 

σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.  

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 

των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Έργο: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ [ CPV : 42716000-8  Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και 

στεγνωτήρια], όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την 

καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.  
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Σελίδα 31 από 33 

 

                                                                                                                                                                                                                            
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 

ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 

εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή 

συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.  

Άρθρο 2 :    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την  Προμήθεια και 

Εγκατάσταση ενός ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ . 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ. …………… Πρόσκλησης /Διακήρυξης και 

την υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει τα «(αναλυτικά)». 

Άρθρο 3  :   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η σύμβαση, έχει διάρκεια ένα τρίμηνο (3 μήνες) με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης με μονομερή απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Λιβαδειάς.   

Ο χρόνος και η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της αριθμ. πρωτ. …………. Πρόσκλησης /Διακήρυξης . 

Άρθρο 5  :   ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Εάν ο ανάδοχος στον  οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

3. Υποχρεώσεις Ανάδοχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν 

υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 15, 18 και 20 της διακήρυξης. 

5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή. 

6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται  με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που προβλέπονται στις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε 

μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους 

όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής 

δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε 

ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των  

άρθρων 203,  218 και 220 του Ν. 4412/2016.   

Άρθρο 6 :      ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 

……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 

έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από το Νοσοκομείο, μετά 

την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην οικεία διακήρυξη. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

Άρθρο 7   :   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, άρθρο 

72 παρ. β. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)  ), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας καθώς 

και των υπηρεσιών εγκατάστασης του εν λόγω είδους, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με 

οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση 

προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για 

επικείμενη κατάπτωση.  

      Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για την καλή λειτουργία, ύψους 3% επί της καθαρής    αξίας της     σύμβασης  και  ισχύος κατά 3 μήνες επιπλέον του 

συμβατικού χρόνου της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης.      

Άρθρο 8  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια καθώς και υπηρεσία.  

2. Ο Ανάδοχος 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.  

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της 

σύμβασης,  να  αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη συμβατική προμήθεια καθώς και υπηρεσία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της 

παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  
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7. Ο Ανάδοχος 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. 

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

Άρθρο 9  :   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.  

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

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

Άρθρο 10  :  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 11:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν 

λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.                                                            

Άρθρο 12 :  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. πρωτ. ……………. Πρόσκλησης /Διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά 

του Αναδόχου 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) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

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.  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ή με φαξ.  

Άρθρο 13 :   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος 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. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 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.        Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια 

αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 Για το  Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς                                                                                                      Για τον Ανάδοχο 

                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   
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