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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή.άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή.άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή.άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή.    
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• ΔΙΑΥΓΕΙΑ     
• ΚΗΜΔΗΣ   
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94    

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν.2198/94ΤΟΥ Ν.2198/94ΤΟΥ Ν.2198/94ΤΟΥ Ν.2198/94    

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ        ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ             ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΝΟΜΙΜΕΣΝΟΜΙΜΕΣΝΟΜΙΜΕΣΝΟΜΙΜΕΣ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

ΧΧΧΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ    ΚΑΕΚΑΕΚΑΕΚΑΕ:9149.01:9149.01:9149.01:9149.01    

    
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ––––    Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ ----    ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ----    Γ.Ν. ΛιβαδειάςΓ.Ν. ΛιβαδειάςΓ.Ν. ΛιβαδειάςΓ.Ν. Λιβαδειάς Αγ. 
Βλασίου Τέρμα  32100, Λιβαδειάς,  έχοντας υπόψη:  
Α.Α.Α.Α.    Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:     
1.1.1.1. το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»  
2.2.2.2. του Ν.2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως συμπληρώθηκε με την θέσει σε ισχύ του  Π.∆.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017) ‘’Κανονισµός 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’. 
3.3.3.3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις», [2]  
4.4.4.4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 τουΝ.3414/05,  
5.5.5.5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,  
6.6.6.6. του N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,  
7.7.7.7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων 
συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ,  
8.8.8.8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις,  
9.9.9.9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,  
10.10.10.10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,  
11.11.11.11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-
2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2009»,  
12.12.12.12. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,  
13.13.13.13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους»,  
14.14.14.14. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών»,  
15.15.15.15. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989/(L395)…………………..της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,  
16.16.16.16. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
…….της εθνικής οικονομίας»,  
17.17.17.17. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,  
18.18.18.18. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-
Τροποποίηση διατάξεων του Π.:. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις. 19. του N.4456/2017 (ΦΕΚ 24/A/01-03-2017)Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.     
19.19.19.19. Του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις.». 
20.20.20.20.  Τις διατάξεις του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ: 74/τ.Α /2018) ‘’Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής 
των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
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2018-2021 και λοιπές διατάξεις’’, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση του Ν. 4542/18  ( ΦΕΚ: 95/τ.Α/2018) ‘’ Κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την 
Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη 
Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.’’. 
21.21.21.21. την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 21. το Ν 4478/Α/2017, άρθρο 87, (σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΠ)    

Β.Β.Β.Β.    ΤιςΤιςΤιςΤις    απαπαπαποοοοφάφάφάφάσεις:σεις:σεις:σεις:    
1. Την αρ.57654/23-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,(ΦΕΚ/1781/Β/23-05-2017). 
2. Τη με αρ.Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων». 
3.3.3.3. Η με αριθμό 2506250625062506////19.06.201719.06.201719.06.201719.06.2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην έγκριση του 
Προγράμματος Προμηθειών, περί επαύξησης  του Π.Π.Υ.Φ.Υ έτους 2015.     
4. Tην με αριθ. 7/ 297/ 297/ 297/ 29----03030303----2018 (θέμα 32018 (θέμα 32018 (θέμα 32018 (θέμα 3οοοο    ), ), ), ), AAAAΔΑ:7Ζ8Α4690ΒΝΔΑ:7Ζ8Α4690ΒΝΔΑ:7Ζ8Α4690ΒΝΔΑ:7Ζ8Α4690ΒΝ----ΥΨΒΥΨΒΥΨΒΥΨΒ    απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ιδρύματος  για την προκήρυξη του  
συνοπτικού  διαγωνισμού προμήθειας κλιβάνου αποστείρωσης με το  Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, ήτοι την χαμηλότερη τιμή.  
5. Την με αρ. 22/ 1022/ 1022/ 1022/ 10----08080808----2018 (θ. 1ο) ΑΔΑ: 2018 (θ. 1ο) ΑΔΑ: 2018 (θ. 1ο) ΑΔΑ: 2018 (θ. 1ο) ΑΔΑ: 6Φ774690ΒΝ6Φ774690ΒΝ6Φ774690ΒΝ6Φ774690ΒΝ----ΡΚΞΡΚΞΡΚΞΡΚΞ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ιδρύματος  , σχετικά με την έγκριση 
Τεχνικών προδιαγραφών Κλιβάνου αποστείρωσης , μετά από την 2η δημόσια διαβούλευση αυτών.  
6. Την με αρ.    1086/141086/141086/141086/14----08080808----2018201820182018    ΑΔΑΑΔΑΑΔΑΑΔΑ::::7ΥΨΕ4690ΒΝ7ΥΨΕ4690ΒΝ7ΥΨΕ4690ΒΝ7ΥΨΕ4690ΒΝ----0Μ80Μ80Μ80Μ8        απόφαση του απόφαση του απόφαση του απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, σχετικά με την Δέσμευση αντίστοιχων Πιστώσεων,   
στον  ΚΑΕ 9147.01.  

    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε ΙΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε ΙΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε ΙΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε Ι ,        Συνοπτικό διαγωνισμό    με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
«Κλιβάνου Αποστείρωσης«Κλιβάνου Αποστείρωσης«Κλιβάνου Αποστείρωσης«Κλιβάνου Αποστείρωσης»»»»,,,, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , ήτοι  χαμηλότερη τιμή, συνολικής  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης #60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00####με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
       Κάθε ενδιαφερόμενος, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. 
       Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς. 
       Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς την 20202020----09090909----2018201820182018  Hμέρα    
ΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτη και  Ωρα:10.00π.μ από αρμόδια τριμελή επιτροπή. 
       Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς μέχρι 
την ΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτη     11119999----00009999----2012012012018888    και ώρα 14:00 μκαι ώρα 14:00 μκαι ώρα 14:00 μκαι ώρα 14:00 μ.μ..μ..μ..μ.    
     Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 
ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α       ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΜΕΡΟΣ ΒΜΕΡΟΣ ΒΜΕΡΟΣ ΒΜΕΡΟΣ Β    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΡΟΣ ΓΜΕΡΟΣ ΓΜΕΡΟΣ ΓΜΕΡΟΣ Γ    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016(Α 147) (Οδηγίες συμπλήρωσης από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων κατευθυντήρια Οδηγία 15 με 
ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
ΜΕΡΟΣ ΔΜΕΡΟΣ ΔΜΕΡΟΣ ΔΜΕΡΟΣ Δ    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ ΕΜΕΡΟΣ ΕΜΕΡΟΣ ΕΜΕΡΟΣ Ε           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤΜΕΡΟΣ ΣΤΜΕΡΟΣ ΣΤΜΕΡΟΣ ΣΤ         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
    

ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α   ΜΕΡΟΣ Α       ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    
                                                                                                                                                                                        Άρθρο 1:Άρθρο 1:Άρθρο 1:Άρθρο 1:    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
      Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων ,τα μέλη αυτών μπορούν να είναι όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
του Ν.4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
• Kράτος-μέλος της Ένωσης 
• Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ) 



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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• Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων 
• Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

    
Άρθρο 2:Άρθρο 2:Άρθρο 2:Άρθρο 2:        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ----ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    

Η παρούσα Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί: 
• Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
• Στο ΚΗΜΔΗΣ 
• 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας .  
• Ιστοσελίδα του Γ.Ν.Λιβαδειάς. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα διατίθεται από: 
Tην ηλεκτρονική διεύθυνση της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες  ΠΠΥΥ 
2015 –ΓΝ.Λιβαδειάς),καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς(www.levadiahospotal.gr).Τυχόν διευκρινίσεις αλλά και 
ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται στiς παραπάνω ιστοσελίδες. 

Επιπλέον πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν στο τηλέφωνο 22610226102261022610----84267842678426784267 του γραφείου Προμηθειών του 
Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 00008:00π.μ8:00π.μ8:00π.μ8:00π.μ----14141414:00μ.μ.:00μ.μ.:00μ.μ.:00μ.μ.    

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    11119999/09/2018/09/2018/09/2018/09/2018 ημέρα Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ14:00μ.μ14:00μ.μ14:00μ.μ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Ημερομηνία:20202020----09090909----2018201820182018  Hμέρα:    ΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτη       Ωρα:10.00π.μ 

    
                                                                                                                                            Άρθρο 3:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 3:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 3:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 3:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά μέχρι την την την την ΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτη    19191919----00009999----
2012012012018888    και ώρα 14:0και ώρα 14:0και ώρα 14:0και ώρα 14:00 π.μ.0 π.μ.0 π.μ.0 π.μ.    
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Λιβαδειάς, Τέρμα Αγ. Βλασίου – Λιβαδειά . 
Προσφορές εταιρειών οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
                                                                                                                                        Άρθρο 4:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 4:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 4:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 4:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
Οι προσφορές πρέπει:Οι προσφορές πρέπει:Οι προσφορές πρέπει:Οι προσφορές πρέπει:    
• Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα.    
• Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.    
• Να έχουν αριθμημένες σελίδες.    
• Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά η συνθήκη της Χάγης της 5ης 10.1961 που κυρώθηκε με τον 
Ν.1497/1984(Α 188).    
• Οι προσφορές θα πρέπει να υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.    
• Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα. Το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών κατά τον έλεγχο μονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.    
• Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών.    
                   Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε σφραγισμένο φάκελο. 
      Ο φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 
                                    ----    «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία».«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία».«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία».«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία».    
         -Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής.    



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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   - Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.    
   -  Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.    
   - Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ή Αιτήσεων Συμμετοχής.    
   - Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.        
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνταιΣτον κυρίως φάκελο τοποθετούνταιΣτον κυρίως φάκελο τοποθετούνταιΣτον κυρίως φάκελο τοποθετούνται::::    
1.1.1.1. Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο(2) αντίτυπα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο(2) αντίτυπα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο(2) αντίτυπα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο(2) αντίτυπα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά 
προβλέπονται από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.    
2.  Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»    σε δύο(2)σε δύο(2)σε δύο(2)σε δύο(2)    αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,    στον οποίον θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 7της 
παρούσας διακήρυξης . 
3.Κλειστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο    (2)(2)(2)(2)    αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟ----ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ    
� Οι υποβληθείσες προσφορές να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του κατά των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους 
ανωτέρω όρους. 
                                                       

Άρθρο 5:ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 5:ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 5:ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 5:ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (150) εκατόν πενήντα ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.    
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.    
- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη κα  του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, 
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανώτερου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν την προσφορά τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
- Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνέπεια άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ένδικου μέσου  ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. 
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ΆΡΘΡΟ 6:ΆΡΘΡΟ 6:ΆΡΘΡΟ 6:ΆΡΘΡΟ 6:    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
      Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο  σε δύοσε δύοσε δύοσε δύο    (2)(2)(2)(2)    αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»    μέσα στον κυρίως φάκελο, όπως ορίζεται στο άρθρο 
4 της παρούσας διακήρυξης.  
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμόΕγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμόΕγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμόΕγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να 
καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (χωρίς ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη.      

Επίσης οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Τυποποιημένο Έντυπο Τυποποιημένο Έντυπο Τυποποιημένο Έντυπο Τυποποιημένο Έντυπο ΥπεύθυνηςΥπεύθυνηςΥπεύθυνηςΥπεύθυνης    Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016(Α147),όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) άρθρο 107, συμπληρωμένη σύμφωνα 
με το Μέρος Γ της παρούσας Διακήρυξης. 
     Το ΤΕΥΔ 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: 
Α) 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, 
Β)  πληρεί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 
         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. 
      Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων 
οντοτήτων πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 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. 
     Τέλος όταν σε  μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥΔ),στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται  στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥΔ). 
       Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλουν 
- Οι διαχειριστές όταν  το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ ή ΙΚΕ 
- Ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ. 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσωποί του. 
2)   Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8του Ν.1599/1986(Α’75)όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη 
σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται στο ΜΕΡΟΣ Δ της παρούσας διακήρυξης. 
3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςΑποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςΑποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςΑποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και ειδικότερα: 
      Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
και οι μεταβολές του, για τις εταιρείες το Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος 
λειτουργίας, το αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος καθώς και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση ανώνυμων εταιρειών. 
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Το Τ.Ε.Υ.Δ υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. /Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ,νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού ,όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης. Είναι δυνατή ,με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του ν.4497/2017 . 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει. 
     Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις  φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των αρχικών προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ  όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 
     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει στην ένωση. 
      Σύμφωνα με το άρθρο 73του Ν.4412/2016 η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης  αποφάσεων  ή ελέγχου σε 
αυτό. 
     Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κυρίως: 
1) στις περιπτώσεις ΕΠΕ,ΟΕ και ΕΕ από τους διαχειριστές 
2) στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
                                        
Β.Β.Β.Β.        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ    
    Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», επί ποινή αποκλεισμού, και εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οποία υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ. 
� Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί στο ποσοστό 5 %ποσοστό 5 %ποσοστό 5 %ποσοστό 5 % επί του καθαρού 
ποσού ( χωρίς  Φ.Π.Α .)  της συμβατικής αξίας των ειδών .  
Τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:Τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:Τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:Τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:                
� 1. Απόσπασμα Ποινικού ΜητρώουΑπόσπασμα Ποινικού ΜητρώουΑπόσπασμα Ποινικού ΜητρώουΑπόσπασμα Ποινικού Μητρώου , ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  που να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για  αδίκημα σχετικό με την  άσκηση της επαγγελματικής  τους δραστηριότητας, για έναν ή 
περισσότερους από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει 
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί 
ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
� 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διο2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διο2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διο2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχήςικητικής Αρχήςικητικής Αρχήςικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης 
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ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή κήρυξης σε πτώχευση,  ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.     
� 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και 
τελών) και πιστοποιητικά ό λ ω ν  τ ω ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α σ φ ά λ ι σ η ςό λ ω ν  τ ω ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α σ φ ά λ ι σ η ςό λ ω ν  τ ω ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α σ φ ά λ ι σ η ςό λ ω ν  τ ω ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α σ φ ά λ ι σ η ς , από τα οποία να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ,σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του ν.4412/2016. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και 
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.     
� 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης.     
        Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :     
� 1.1.1.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
όπως ανωτέρω περιγράφεται ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού 
προσώπου, αφορά ό λ ο υ ς  τ ο υ ς Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ έ ς στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή τ ο ν Π 
ρ ό ε δ ρ ο κ α ι τ ο ν Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ μ β ο υ λ ο κ α ι ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ . Σ . όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για  αδίκημα σχετικό με 
την  άσκηση της επαγγελματικής  τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, για Έλληνες πολίτες.     
� 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).     
 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειώνΕπί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειώνΕπί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειώνΕπί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις  κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνηςΕπί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνηςΕπί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνηςΕπί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  
 Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλλει και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) 
και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει.  
 Οι Συνεταιρισμοί: (Οι Συνεταιρισμοί: (Οι Συνεταιρισμοί: (Οι Συνεταιρισμοί: (α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ό τ ι ο 
π ρ ό ε δ ρ ο ς κ α ι ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την  άσκηση της επαγγελματικής  τους δραστηριότητας, του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για Έλληνες πολίτες.    
γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων ως ανωτέρω περιγράφονται   για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.  



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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Αν πρόκειται για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση.     

ΤαΤαΤαΤα    δδδδηηηημμμμόόόόσιασιασιασια    έγέγέγέγγγγγρρρρααααφαφαφαφα    ττττηςηςηςης    ππππρρρροοοοσφσφσφσφοοοορρρράάάάς   ς   ς   ς   μμμμποποποπορρρροοοούύύύνννν    νανανανα    εεεείίίίναιναιναιναι    εεεευυυυκκκκρρρριιιιννννήήήή    φφφφωωωωττττοοοοανταντανταντίίίίγργργργρααααφαφαφαφα    τωντωντωντων    ππππρρρρωωωωττττόόόόττττυυυυπωπωπωπωνννν    ενώενώενώενώ    τατατατα    ιιιιδδδδιιιιωωωωτιτιτιτικκκκά ά ά ά 
έγέγέγέγγγγγρρρρααααφα φα φα φα μμμμποποποπορρρρούούούούνννν    νανανανα    εεεείίίίναιναιναιναι    εεεευυυυκκκκρρρρινήινήινήινή    φφφφωωωωττττοοοοαντίγαντίγαντίγαντίγρρρραφα αφα αφα αφα     τωντωντωντων    ππππρωτρωτρωτρωτόόόόττττυυυυππππωωωωνννν    εεεεγγγγγργργργράάάάφφφφωωωωνννν    ποποποπουυυυ    έέέέχχχχοοοουυυυνννν    ππππρρρροοοοηηηηγγγγουουουουμμμμένένένένωωωωςςςς    μμμμεταφεταφεταφεταφρρρραααασσσστεί τεί τεί τεί 
στστστστηηηηνννν    εεεελλλλλλλληηηηνικήνικήνικήνική    γγγγλλλλώώώώσσσσσσσσαααα    ((((σεσεσεσε    ππππερερερερίπίπίπίπτωσητωσητωσητωση    ξξξξενενενενόόόόγλγλγλγλωωωωσσωσσωσσωσσωνννν))))    εεεεππππιιιικκκκυυυυρρρρωωωωμμμμέέέένη   ενη   ενη   ενη   είίίίτετετετε    ααααππππόόόό    ππππρρρρόόόόσωσωσωσωπππποοοο    ααααρρρρμμμμόδόδόδόδιοιοιοιο    κκκκαααατάτάτάτά    ττττιιιιςςςς    δδδδιατάιατάιατάιατάξξξξεεεειιιιςςςς    ττττης ης ης ης 
εεεεθθθθνικήςνικήςνικήςνικής    ννννοοοομμμμοθοθοθοθεσίεσίεσίεσίαααας ς ς ς     εεεείίίίτετετετε    ααααππππόόόό    ππππρρρρόόόόσωσωσωσωπππποοοο    κκκκαααατάτάτάτά    τοτοτοτο    ννννόόόόμμμμοοοο    ααααρρρρμμμμόόόόδδδδιοιοιοιο    τηςτηςτηςτης    χχχχώώώώρρρρααααςςςς    στστστστηηηηνννν    οποοποοποοποίαίαίαία    έχειέχειέχειέχει    σσσσυυυυννννταχταχταχταχθθθθείείείεί    τοτοτοτο    έέέέγγγγγργργργρααααφοφοφοφο    ((((άάάάρθρθρθρθρορορορο    1 1 1 1 
& & & &     3 3 3 3     ττττοοοου υ υ υ     ν. ν. ν. ν.     4444222255550000////2020202011114444και και και και     άάάάρρρρθθθθρο ρο ρο ρο     88880 0 0 0     ττττοοοου υ υ υ     νννν....4444444411112222////2222000011116 6 6 6     όπωόπωόπωόπως ς ς ς     τρτρτρτροποποοποποοποποοποποιήθηκε ιήθηκε ιήθηκε ιήθηκε     κκκκααααι ι ι ι     ισισισισχχχχύύύύει ει ει ει     ααααππππό ό ό ό     το το το το     άάάάρθρθρθρθρο ρο ρο ρο     101010107 7 7 7     ττττοοοου υ υ υ     ΝΝΝΝ.  .  .  .  
4444444499997777////2222000011117777))))....    ΟΟΟΟιιιι    υυυυππππεεεεύύύύθθθθυυυυννννεεεεςςςς    δδδδηηηηλλλλώώώώσεσεσεσειιιιςςςς    δδδδενενενεν    χρεχρεχρεχρειιιιάάάάζοζοζοζονταινταινταινται    ββββεβεβεβεβααααίωίωίωίωση   τση   τση   τση   τοοοουυυυ    γγγγνησίνησίνησίνησίοοοουυυυ    τηςτηςτηςτης    υυυυπππποοοογργργργρααααφφφφήήήήςςςς    κκκκααααιιιι    φέρφέρφέρφέροοοουυυυνννν    ηηηημμμμερερερεροοοομμμμηηηηνία νία νία νία 
σσσσύύύύννννταταταταξξξξηςηςηςης    εεεεντντντντόόόόςςςς    ττττοοοουυυυ    χρχρχρχροοοονικνικνικνικοοοούύύύ    δδδδιαστιαστιαστιαστήήήήμμμματατατατοοοοςςςς    ααααππππόόόό    ττττηηηηνννν    ηηηημμμμεεεερρρροοοομμμμηηηηννννίαίαίαία    αααανάνάνάνάρρρρττττηηηησσσσηηηηςςςς    ττττηηηηςςςς    δδδδιαιαιαιακκκκήρήρήρήρυυυυξξξξηηηηςςςς    στο στο στο στο ΚΚΚΚΗΜΔΗΜΔΗΜΔΗΜΔΗΗΗΗΣΣΣΣ    έέέέωωωωςςςς    ττττην ην ην ην 
κκκκααααταληταληταληταληκκκκτιτιτιτικκκκήήήή    ηηηημμμμερερερεροοοομμμμηηηηνίανίανίανία    υυυυποποποποββββοοοολής λής λής λής ππππρρρροοοοσφσφσφσφοοοορρρρώώώώνννν....    

Άρθρο 7:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΆρθρο 7:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΆρθρο 7:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΆρθρο 7:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
          Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ΠΡΟΣΦΟΡΑ»    σε δύοσε δύοσε δύοσε δύο    (2)(2)(2)(2)    αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, 
εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 94 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
Στη προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
             -  Όλα τα στοιχεία όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης(ΜΕΡΟΣ Β). 
   - Τα προσφερόμενα είδη. 
    -Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE. 
Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση η οποία να αναφέρει ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή 
οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 8:Άρθρο 8:Άρθρο 8:Άρθρο 8:    OIKOIKOIKOIKΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
       Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύοσε δύοσε δύοσε δύο    (2)(2)(2)(2)        αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟαντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  μέσα στον κυρίως φάκελο όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης.  

Επίσης για το χρονικό διάστημα μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας του κλιβάνου ( άρθρο 14Α)  και μέχρι δέκα (10) 
χρόνια από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα πρέπει να καθορισθεί οπωσδήποτε στην  οικονομική προσφορά ετήσια αμοιβή  
συντήρησης  του κλιβάνου, με ανταλλακτικά. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την ετήσια επισκευή και 
συντήρηση του κλιβάνου,  εφόσον το Νοσοκομείο αποφασίσει επ΄ αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 9:ΑΡΘΡΟ 9:ΑΡΘΡΟ 9:ΑΡΘΡΟ 9:    ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
      Η τιμή επί ποινή απόρριψης θα δοθεί σε €(ευρώ)ενώ η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο (2) 

ψηφίων. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
εκτός του ΦΠΑ που θα αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς. 
     Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
      Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 
     Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
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κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής όπως ορίζεται στο 
άρθρο 88 και άρθρο 89 του Ν.4412/2016.  

    
Άρθρο 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΆρθρο 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

      Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
 - Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
- Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
- Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 
- Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
- Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από την διακήρυξη. 
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
- Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται σε μικρότερο  (150) εκατόν πενήντα ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
- Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
- Προσφορά σε μέρος της υπηρεσίας των επιμέρους προκηρυσσόμενων  υπηρεσιών της διακήρυξης και δεν καλύπτει το 
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 
- Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
- Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής 
προσφοράς. 
- Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ(εάν υπάρχουν). 
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

     Το Γ.Ν. Λιβαδειάς δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντος της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως για αυτό, 
να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να επαναχωρεί. Ακόμα διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση 
και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
    

ΆΡΘΡΟ 11:ΆΡΘΡΟ 11:ΆΡΘΡΟ 11:ΆΡΘΡΟ 11:        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    
         Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα συνεδριάσει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ.Ν. Λιβαδειάς προκειμένου να διενεργήσει τον παρόντα διαγωνισμό. 
     Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους, οι οποίοι  λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
      Η αποσφράγιση των προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί ενιαία, σε μια συνεδρίαση  (Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) 
      Αρχικά αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια αποσφραγίζονται και 
μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται 
ως προς την πληρότητα και την νομιμότητα τους. 
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     Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών οι οποίες έγιναν 
δεκτές από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. 
     Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι οικονομικές τους προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
     Το αρμόδιο όργανο συντάσσει το σχετικό πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα ελέγχου των 
προσφορών και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
    Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. 
      Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση  της 
σύμβασης (Άρθρο 117, Ν.4412/2016). 
      Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 
ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να  είναι μικρότερη από επτά(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους , χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 
    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις 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, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 
προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 
σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014,μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση  της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη ,που θεσπίζονται με το 
νόμο, κανονιστικές πράξεις, ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο 
την διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
       Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίσουν μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι από επτά  (7)  ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  
     Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές(Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή),ο τελικός 
ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία  αυτών των οικονομικών φορέων(Άρθρο 90,Ν.4412/2016). 
     Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%,σύμφωνα με το άρθρο104 παρ.1 του 
Ν.4412/2016. 
     Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό για τους λόγους και με τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 105 
του Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 12:ΆΡΘΡΟ 12:ΆΡΘΡΟ 12:ΆΡΘΡΟ 12:    EEEEΝΣΤΑΣΕΙΣΝΣΤΑΣΕΙΣΝΣΤΑΣΕΙΣΝΣΤΑΣΕΙΣ----ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣ    
      Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ /64/2017).  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε(5) μέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της  
είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία(fax),από τους 
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προμηθευτές, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία(fax) η υποβολή του 
επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως. 
     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της 
ένστασης εντός προθεσμίας  δέκα ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

AAAAΡΘΡΟ 13:ΡΘΡΟ 13:ΡΘΡΟ 13:ΡΘΡΟ 13:    ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
     Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης: 
Α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης 
Β) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
Γ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου. 

ΆΡΘΡΟ 14ΆΡΘΡΟ 14ΆΡΘΡΟ 14ΆΡΘΡΟ 14::::        KKKKΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    ----    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ----    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    
      Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιμής 
προσφορά, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. 
     Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει. 
     Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης  σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
      Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 
ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105/του 
Ν.4412/2016.Σε αυτή την περίπτωση η κατακύρωση γίνονται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
      Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική εγγυητική εγγυητική εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επίκαλής εκτέλεσης ίση με το 5% επίκαλής εκτέλεσης ίση με το 5% επίκαλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί    τις τις τις τις 
αξίας της Σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ισχύ μέχρι την επιαξίας της Σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ισχύ μέχρι την επιαξίας της Σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ισχύ μέχρι την επιαξίας της Σύμβασης εκτός ΦΠΑ και ισχύ μέχρι την επιστροφή τηςστροφή τηςστροφή τηςστροφή της,  ήτοι με την λήξη του χρόνου οριστικής , ποιοτικής και 
ποσοτικής  παραλαβής του κλιβάνου αποστείρωσης. Καταπίπτει δε στην περίπτωση της παράβασης των όρων της σύμβασης 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
      Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 
προϋπόθεση ότι ή τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους 
και τις διαδικασίες του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
     Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016 να καταγγείλει μια 
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της. 

AAAAΡΘΡΟ 1ΡΘΡΟ 1ΡΘΡΟ 1ΡΘΡΟ 14 Α 4 Α 4 Α 4 Α : ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    ––––    ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ    
Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του κλιβάνου καλείται περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας . Για την καλή λειτουργία του προς προμήθεια είδους, κατά την περίοδο καλής λειτουργίας που θα 
προτείνει με την προσφορά του ο Ανάδοχος, υποχρεούται , με την οριστική παραλαβή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., της προμήθειας , ο δε  χρόνος ισχύος 
αυτής, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της περιόδου  εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 
Το νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του υπό προμήθεια είδους, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του  
και δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά , ανταλλακτικά κλπ. 
Η εργασία για τα ως άνω, θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και του βαθμού 
ακρίβειας που απαιτεί το προς προμήθεια είδος, ενώ τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 
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ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 15151515::::        ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
    Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα ισχύει από της υπογραφής αυτής και μέχρι οριστικής, ποιοτικής και 
ποσοτικής παράδοσης του υπό προμήθεια είδους σε  χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (3) μηνών .      Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει τον κλίβανο αποστείρωσης εντός ενενήντα  ( 90 ) ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία, στο Γ.Ν. 
Λιβαδειάς                           

ΑΡΘΡΟ 16ΑΡΘΡΟ 16ΑΡΘΡΟ 16ΑΡΘΡΟ 16::::        ΠΑΡΑΔΟΣΗΠΑΡΑΔΟΣΗΠΑΡΑΔΟΣΗΠΑΡΑΔΟΣΗ----ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ    
Η Παράδοση-Παραλαβή των Υλικών θα γίνεται βάσει των σχετικών άρθρων 206,207,208,209 και 213 του Ν.4412/2016. 
                                                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 17ΑΡΘΡΟ 17ΑΡΘΡΟ 17ΑΡΘΡΟ 17::::        ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ----ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    
      Η πληρωμή του αναδόχου για την αμοιβή τους της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από τη λήξη της διαδικασίας επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή 
υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. Αν 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η 
προθεσμία των εξήντα(60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 
    Η πληρωμή  της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 
Β) Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής  αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης 
και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ Με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση  της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης 
του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
       Πέρα των ανώτερων δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να 
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. 

ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 18888::::        ΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙ----ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    
     Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται  σε όλες τις νόμιμες  κρατήσεις, ο δε ΦΠΑ βαρύνει την Αρχή. Προσφορές που ζητούν 
απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 19ΑΡΘΡΟ 19ΑΡΘΡΟ 19ΑΡΘΡΟ 19::::        ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ    
    Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20:ΑΡΘΡΟ 20:ΑΡΘΡΟ 20:ΑΡΘΡΟ 20:        ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ    
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. 
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
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υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 21ΑΡΘΡΟ 21ΑΡΘΡΟ 21ΑΡΘΡΟ 21::::        ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΑΝΩΤΕΡΑ 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. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

-Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστάσιο του προμηθευτή. 
-Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
-Πλημμύρα. 
-Σεισμός. 
-Πόλεμος. 
-Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών(Διεθνούς Δικτύου). 
-Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής(ΕMBARGO) 

          Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του  σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια 
της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με 
το άρθρο 204 του Ν.4412/2016. 

AAAAΡΘΡΟ 22ΡΘΡΟ 22ΡΘΡΟ 22ΡΘΡΟ 22::::        YYYYΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
-     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές της 
παρούσας Διακήρυξης. 
   -  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό  δίκαιο ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016.Η τήρηση των εν λόγων υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 
-Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα όπως προβούν στην από κοινού πρόωρη λύση της σύμβασης αζημίως, ή στην τροποποίηση της. 
-Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης. 
Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον 
πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας. 

ΑΡΑΡΑΡΑΡΘΡΟ 23ΘΡΟ 23ΘΡΟ 23ΘΡΟ 23::::        ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ----ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ    
    Κατά την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 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 .Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24ΑΡΘΡΟ 24ΑΡΘΡΟ 24ΑΡΘΡΟ 24::::        ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ    
    Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των 
σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες 
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια τους.  
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ    ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ    
                      

                                                    ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ                                            
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ΜΕΜΕΜΕΜΕΡΡΡΡΟΣ Β. ΑΟΣ Β. ΑΟΣ Β. ΑΟΣ Β. ΑΝΝΝΝΤΤΤΤΙΙΙΙΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟΚΕΙΜΕΝΟ    ––––    ΠΠΠΠΕΕΕΕΡΙΡΙΡΙΡΙΓΓΓΓΡΑΦΗΡΑΦΗΡΑΦΗΡΑΦΗ    ––––    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΚΛΙΒΑΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΚΛΙΒΑΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣΚΛΙΒΑΝΟΥ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ    ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 22/ 1022/ 1022/ 1022/ 10----08080808----2018 ( θ.1ο) 2018 ( θ.1ο) 2018 ( θ.1ο) 2018 ( θ.1ο) ΑΔΑ: 6Φ774690ΒΝΑΔΑ: 6Φ774690ΒΝΑΔΑ: 6Φ774690ΒΝΑΔΑ: 6Φ774690ΒΝ----ΡΚΞΡΚΞΡΚΞΡΚΞ απόφαση Δ.Σ.απόφαση Δ.Σ.απόφαση Δ.Σ.απόφαση Δ.Σ.    
    

1.1.1.1. Ο υπό προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης οπωσδήποτε 
τεχνολογίας και να περιλαμβάνει τις συσκευές ( Helix Test, PCD για Bowie Dick test ) και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 
πλήρη λειτουργία του. 
2.2.2.2. Ο κλίβανος αποστείρωσης να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, να είναι  κατάλληλος για υγρή αποστείρωση ιματισμού, 
χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών, σε θερμοκρασία αποστείρωσης 134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες.  
3.3.3.3. Τα  συστήματα του κλιβάνου να στηρίζονται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποτροπή δημιουργίας 
σκουριάς ή διάβρωσης.  
4.4.4.4. Ο θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με μανδύα πίεσης. Ο μανδύας να περιβάλλει το θάλαμο στη μέγιστη δυνατή 
επιφάνεια, για εξασφάλιση πλήρους μετάδοσης θερμότητας. Θάλαμος και μανδύας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή σχετική οδηγία 97/23/EC.  
5.5.5.5. Θάλαμος και μανδύας να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής ποιότητας AISI 316 ή 
ανωτέρας ποιότητας.  
6.6.6.6. Ο κλίβανος να διαθέτει δύο κατακόρυφα ολισθαίνουσες θύρες, για οικονομία χώρου εγκατάστασης. Οι πόρτες να είναι 
κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένος ο θάλαμος και να αναφερθεί το πάχος του ελάσματός τους, 
καθώς επίσης να καλύπτονται από μονωτικό υλικό προς αποφυγή εγκαυμάτων. 
7.7.7.7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας σε περιπτώσεις παρεμβολής εμποδίου μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματός της.  
8.8.8.8. Περιμετρικά ο μανδύας να είναι θερμομονωμένος για εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας.         
9.9.9.9. Περιμετρικά στο άνοιγμα θαλάμου να υπάρχει κατάλληλη εσοχή η οποία να υποδέχεται φλάντζα στεγανοποίησης. Η 
φλάντζα στεγανοποίησης να είναι κατασκευασμένη από σιλικονούχο υλικό και η προώθηση της θα γίνεται με ατμό ή με 
πεπιεσμένο αέρα.  
10.10.10.10. Το ασφαλές κλείσιμο των θυρών να επισημαίνεται με οπτική ένδειξη στους πίνακες ελέγχου και να μην είναι δυνατή η 
εκτέλεση προγράμματος αν δεν έχουν κλείσει οι πόρτες. 
11.11.11.11. Να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα οκτώ (8)οκτώ (8)οκτώ (8)οκτώ (8) αποστειρωτικών μονάδων (STU).  
Θα αξιολογηθεί η ωφέλιμη χωρητικότητα του προσφερόμενου κλιβάνου.     
12.12.12.12. Να παρέχεται εργονομικός χώρος επισκεψιμότητας για συντήρηση από την πρόσθια και την πλάγια όψη (είτε από 
αριστερά είτε από δεξιά), ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου εγκατάστασης. 
13.13.13.13. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου. 
14.14.14.14. Όλες οι ηλεκτρικές και πνευματικές βαλβίδες θα πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας, κατάλληλες για λειτουργία σε 
υψηλές θερμοκρασίες ατμού. 
15.15.15.15. Το κύκλωμα σωληνώσεων του κλιβάνου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι σύνδεσμοι σωληνώσεων να εξυπηρετούν 
την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή αντικατάσταση των επιμέρους τμημάτων για λόγους ευκολίας κατά τις επισκευές και 
συντηρήσεις.  
16.16.16.16. Τα προγράμματα αποστείρωσης να εκτελούνται μέσω ενσωματωμένου μικροϋπολογιστή.      Ο κύκλος να εκτελείται από 
τον μικροϋπολογιστή και το τέλος θα επισημαίνεται από οπτική ένδειξη. Να διαθέτει – ανεξάρτητο του κυρίως – σύστημα ελέγχου 
ως επιπρόσθετο ελεγκτή της διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ285 (να περιγραφεί προς αξιολόγηση). 
17.17.17.17. Από την πλευρά φόρτωσης ο κλίβανος να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού και έγχρωμη οθόνη αφής, η οποία να δίνει τις 
απαραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση του προγράμματος. Το μενού της οθόνης να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην οθόνη θα 
πρέπει να εμφανίζονται ψηφιακά η πίεση και θερμοκρασία του θαλάμου αποστείρωσης. Να διαθέτει επίσης κομβίο έκτακτης 
ανάγκης.  
18.18.18.18. Από την πλευρά εκφόρτωσης ο κλίβανος να διαθέτει πληκτρολόγιο των βασικών τουλάχιστον χειρισμών και ενδείξεις 
λειτουργίας σε οθόνη.  
19.19.19.19. Να διαθέτει αναλογικά μανόμετρα ένδειξης πίεσης: 
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• στην πλευρά φόρτωσης,  για τον θάλαμο και τον μανδύα (ξεχωριστά) 
• στην πλευρά εκφόρτωσης για τον θάλαμο  
20.20.20.20. Να διαθέτει σύστημα με το οποίο να μην επιτρέπεται η λειτουργία του κλιβάνου από μη αρμόδια άτομα (κωδικό χειριστή). 
21.21.21.21. Να εμφανίζει επί της οθόνης τις προγραμματισμένες συνθήκες λειτουργίας και τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του 
κλιβάνου.  
22.22.22.22. Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα αποστείρωσης υλικών καθώς και ικανοποιητικό αριθμό κενών θέσεων προς 
προγραμματισμό νέων κύκλων αποστείρωσης. 
23.23.23.23. Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις: 
• Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, επαναλαμβανόμενη 
τουλάχιστον τρεις φορές.  
• Αποστείρωση, με χρόνο αποστείρωσης ανάλογο με τα προς αποστείρωση υλικά και την θερμοκρασία αποστείρωσης.  
• Ξήρανση και αποκατάσταση. Η ξήρανση να επιτυγχάνεται μέσω αντλίας κενού και η αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής 
πίεσης μέσω ειδικού αντιμικροβιακού φίλτρου  με ικανότητα συγκράτησης της τάξεως του 99,99% για σωματίδια μεγέθους 0,3μm. 
24.24.24.24. Να διαθέτει τα απαραίτητα προγράμματα ελέγχου δοκιμής (π.χ. Bowie Dick test, Vacuum Test, Helix test κ.λπ.). Να 
αναφερθούν αναλυτικά.  
25.25.25.25. Να υπάρχει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους αποστείρωσης που έχουν εκτελεσθεί.  
26.26.26.26. Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις αυτοπροστασίας. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Να 
αναφερθούν αναλυτικά οι βλάβες που μπορούν να εντοπιστούν καθώς και ο τρόπος ανάγνωσής τους.     
27.27.27.27. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα να υπάρχει ειδική ένδειξη επί της οθόνης η οποία ενημερώνει τον χειριστή ή 
τεχνικό άμεσα για την φύση του προβλήματος με μηνύματα διαλόγου. Να υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των σταδίων του 
κλιβανισμού όπου εμφανίστηκε δυσλειτουργία επί της οθόνης ή στον εκτυπωτή.  
28.28.28.28. Ο κλίβανος να διαθέτει καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει υπό μορφή συνάρτησης του χρόνου την θερμοκρασία και 
την πίεση του θαλάμου. Ταυτόχρονα να καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του προγράμματος. Να καταγράφονται 
επίσης και όλες οι ενδείξεις δυσλειτουργίας.  
29.29.29.29. Ο κλίβανος να διαθέτει τις απαραίτητες υποδοχές ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επικύρωσης φορτίου 
(validation).  
30.30.30.30. Ο κλίβανος να διαθέτει κωδικό πρόσβασης για τεχνικούς, μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η αλλαγή παραμέτρων του 
προγράμματος, ο έλεγχος των συστημάτων του κλιβάνου καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων.  
31.31.31.31. Να δίνει (στην οθόνη) πληροφορίες τεχνικής φύσης όπως  π.χ. για την ανάγκη συντήρησης κλπ. 
32.32.32.32. Να διαθέτει σύστημα παραγωγής κενού με αντλία κενού υγρού δακτυλίου, δύο σταδίων για την επίτευξη υψηλού κενού 
όσο το δυνατό μεγαλύτερου επιπέδου. Η αντλία κενού να εδράζεται σε εργονομική και αντικραδασμική βάση για την εύκολη 
πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις, καθώς και για την απομείωση του θορύβου. 
33.33.33.33. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του 
κλιβάνου. 
34.34.34.34. Να διαθέτει δύο τροχήλατα φόρτωσης και μία ραφιέρα θαλάμου.  
35.35.35.35. Να προσφερθεί με χωριστή τιμή στην οικονομική προσφορά ως κατ’ επιλογή είδος πλήρης σειρά παρελκομένων (π.χ. 
συρόμενη πλατφόρμα φόρτωσης, καλάθια, σύστημα ελέγχου καταγραφής και αρχειοθέτησης, λογισμικό διαχείρισης 
αποστείρωσης κ.τ.λ.) ώστε να παραγγελθούν ανάλογα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. 
36.36.36.36. Ο προμηθευτής υποχρεούται - μετά την παράδοση του κλιβάνου σε πλήρη λειτουργία – να παραδώσει πρωτόκολλο 
μελέτης επικύρωσης κλιβάνου (validation IQ, OQ, PQ) στον χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το Τεχνικό Πρότυπο EN ISO 17665 
η οποία θα περιλαμβάνεται στο κόστος του κλιβάνου. Η προμηθεύτρια εταιρία, να αποδεικνύει την καταλληλότητά της για την 
εκτέλεση υπηρεσιών επικύρωσης (validation) ή αν συμβληθεί με άλλη εταιρία, η συμβαλλόμενη εταιρία να διαθέτει την σχετική 
καταλληλότητα και να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του συμβαλλόμενου ότι θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες - μετρήσεις για 
λογαριασμό του υποψήφιου ανάδοχου. Να κατατεθεί οπωσδήποτε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία θα 
δεσμεύεται για την εν λόγω επικύρωση με την παράδοση του μηχανήματος, καθώς και για την παράδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων επικύρωσης από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει στον διαγωνισμό αποδεικτικά στοιχεία 
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ότι έχει εμπειρία στην επικύρωση φορτίου ή αν έχει συμβληθεί με άλλη εταιρία ότι ο συμβαλλόμενος έχει τέτοια εμπειρία καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του συμβαλλομένου ότι θα πραγματοποιήσει τις εν λόγω μετρήσεις από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
37.37.37.37. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη κατά τα οποία,  θα προσφέρεται δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν η συντήρηση, η επισκευή 
βλαβών  και τα ανταλλακτικά. Να εξασφαλίζεται η επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση 
του εργοστασίου κατασκευής επί ποινή απόρριψης).  
38.38.38.38. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα 
επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).   
39.39.39.39. H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. 
40.40.40.40. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, 
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 
41.41.41.41. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει 
πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 
42.42.42.42. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης (να κατατεθούν αποδεικτικά 
έγγραφα για την επίσκεψη) και να υποβάλλουν στην προσφορά τους κάτοψη με την διάταξη των τριώντριώντριώντριών μηχανημάτων που θα 
λειτουργούν στον χώρο του Νοσοκομείου. 
43.43.43.43. Με την κατάθεση του διαγωνισμού ο κάθε προμηθευτής θα περιγράψει αναλυτικά τις εργασίες (οικοδομικές – υδραυλικές 
κ.λπ.) στις οποίες θα προβεί προκειμένου να εγκαταστήσει τον κλίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο κόστος του.  
44.44.44.44. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά τους βεβαίωση από την οποία θα 
προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και 
επιστημονικής υποστήριξης των  μηχανημάτων και να καταθέσουν πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν 
την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού (ήτοι κλίβανοι ατμού). 
45.45.45.45. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν, αποδεδειγμένες ικανότητες, με εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία και 
προς απόδειξη αυτών απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τουλάχιστον 
δυο (2) βεβαιώσεις καλής συνεργασίας,   
ή   
δύο (2) αντίγραφα συμβάσεων για την προμήθεια αντίστοιχων μηχανημάτων (ήτοι κλίβανοι ατμού Κ. Αποστείρωσης 
(χωρητικότητας αντίστοιχης, δηλ κατηγορίας άνω των 2 μονάδων SU) σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 
46.46.46.46. Οι συμμετέχοντες να βεβαιώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης (με παρουσία τεχνικού) εντός 24ωρου από την αναγγελία 
βλάβης το οποίο να τεκμηριώνεται με την ύπαρξη ικανού αριθμού εκπαιδευμένων τεχνικών ( τουλάχιστον τριών) στο 
προσφερόμενο είδος. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

 

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
1
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:    

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221999221999221999221924242424 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες:Νταλιάνη Κ., Μπατσούλη Γαρ. 
- Τηλέφωνο: 22610 84267 
- Ηλ. ταχυδρομείο: diag@@@@levadiahospitallevadiahospitallevadiahospitallevadiahospital....grgrgrgr     
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): wwwwwwwwwwww....dypethessalydypethessalydypethessalydypethessaly....grgrgrgr     

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΚΛΙΒΑΝΟΣΚΛΙΒΑΝΟΣΚΛΙΒΑΝΟΣΚΛΙΒΑΝΟΣ    
CPVCPVCPVCPV::::    33152000331520003315200033152000----0000        
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [         [         [         [         
…………/201…………/201…………/201…………/2018888]]]] 

 

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

                                                 

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

σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα    

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα    

    

Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:    Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: 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:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:    Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Μέρος III: Μέρος III: Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμού    

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες2 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωση3·    

2. δωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκία4,5·    

3. απάτηαπάτηαπάτηαπάτη6·    

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικές δραστηριότητες7·    

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας8·    

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων9.    

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:    Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις απόφαση εις απόφαση εις απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτεοποιουδήποτεοποιουδήποτεοποιουδήποτε 

προσώπου10 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

                                                 

2 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.  

3 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). 

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

5 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). 

6 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. 

7 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. 

8 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”. 

9 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.". 

10 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 ) 
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μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]11 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, αναφέρετε12: 

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) γ) γ) γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:απόφαση:απόφαση: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): 

[……][……][……][……]13 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)αυτοκάθαρση»)αυτοκάθαρση»)αυτοκάθαρση»)14141414; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν15: [……] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

11 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

14 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)  

15 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης     

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:    Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις τις τις τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής εισφορών κοινωνικής εισφορών κοινωνικής εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςασφάλισηςασφάλισηςασφάλισης16,,,, 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 ;17    

ΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΙΣΦΟΡΕΣ 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): 18 
[……][……][……] 

                                                 

16 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).  

17 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  

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα    

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση σύγκρουση σύγκρουση σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμασυμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμασυμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμασυμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα    

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει,    εν γνώσει τουεν γνώσει τουεν γνώσει τουεν γνώσει του, αθετήσει τις τις τις τις 
υποχρεώσεις του υποχρεώσεις του υποχρεώσεις του υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουκαι εργατικού δικαίουκαι εργατικού δικαίουκαι εργατικού δικαίου19;;;; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν 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,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις20 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 
ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη  συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσεις21  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο Έχει διαπράξει ο Έχει διαπράξει ο Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό σοβαρό επαγγελματικό σοβαρό επαγγελματικό σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμα22;    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι    
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  

                                                 

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

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

20 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

21 Άρθρο 73 παρ. 5. 

22 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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[..........……] 

Έχει συνάψειΈχει συνάψειΈχει συνάψειΈχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμούμε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμούμε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμούμε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[...........] 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι    
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης σύγκρουσης σύγκρουσης σύγκρουσης 
συμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντων23232323, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 
αυτόν συμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασίααναμειχθεί στην προετοιμασίααναμειχθεί στην προετοιμασίααναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης24;    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια25 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 ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[….................] 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι    
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,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 

                                                 

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

24 Πρβλ άρθρο 48. 

25  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ.στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: Καταλληλότητα    

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον    όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 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 από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.     

ΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα    ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 1) Ο οικονομικός φορέας είναι 1) Ο οικονομικός φορέας είναι 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα εγγεγραμμένος στα εγγεγραμμένος στα εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώασχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώασχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώασχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής26; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

    

                                                 

26 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. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος 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 αναφέρονται27, 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 δωρεάν28. 
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): [……]    
    

    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

28 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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ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)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 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ    

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/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 
Διακήρυξης …………………………. 

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

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 .          (4) 

ε) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 150 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 Δηλ. 

(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.  

                                                 
 



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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ΜΕΡΟΣ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1    

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
 
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 συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της .…/………/……….., για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο το Έργο : «  Προμήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου Αποστείρωσης του Γ.Ν. Λιβαδειάς», σύμφωνα με την υπ' 
αρ. ΔΣ / ….. / ……..  ΔΣ / ….. / ……..  ΔΣ / ….. / ……..  ΔΣ / ….. / ……..  διακήρυξη σας.  
 
 2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' 
όλο τον χρόνο ισχύος της.  
3. 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. 4. 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 τη 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. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.  
5. 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.  
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, 
μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. 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.  
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, 
δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου  
                                                           (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)     

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2    

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣΧΕΔΙΟ 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 το Έργο : «  
Προμήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου ΑποστείρωσηςΠρομήθεια Κλιβάνου Αποστείρωσης του Γ.Ν. Λιβαδειάς», σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΣ / …../ …….  ΔΣ / …../ …….  ΔΣ / …../ …….  ΔΣ / …../ …….  διακήρυξη σας.  



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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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 Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 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)  
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ   ΜΕΡΟΣ ΣΤ   ΜΕΡΟΣ ΣΤ   ΜΕΡΟΣ ΣΤ       
ΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 

                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
5555η η η η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ––––    Γ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣΓ.Ν. ΘΗΒΑΣ    
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ----    ΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑΛΙΒΑΔΕΙΑ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

    

ΣΣΣΣΥΥΥΥΜΒΑΣΗΜΒΑΣΗΜΒΑΣΗΜΒΑΣΗ                                    Αρ. Αρ. Αρ. Αρ.     …………………………………………////0.0.2010.0.2010.0.2010.0.2018888 

ΜΜΜΜΕΤΑΞΥ ΤΕΤΑΞΥ ΤΕΤΑΞΥ ΤΕΤΑΞΥ ΤΟΟΟΟΥ ΓΥ ΓΥ ΓΥ Γ....Ν.Ν.Ν.Ν.    ΛΛΛΛΙΙΙΙΒΒΒΒΑΑΑΑ∆∆∆∆ΕΕΕΕΙΙΙΙΑΣΑΣΑΣΑΣ 

κακακακαι ι ι ι ττττης ης ης ης     ΕΤΑΕΤΑΕΤΑΕΤΑΙΙΙΙΡΕΡΕΡΕΡΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ    ……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..     

    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΠΡΠΡΠΡΠΡΟΟΟΟΜΜΜΜΗΗΗΗΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPVCPVCPVCPV::::    33152000331520003315200033152000----0000))))        

ΣΣΣΣυµυµυµυµβαβαβαβαττττικοικοικοικούύύύ    ττττιιιιµήµµήµµήµµήµααααττττοοοοςςςς    #00#00#00#00.000,00.000,00.000,00.000,00####    €€€€    συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 

Σήµερα την  00/0000/0000/0000/00/201/201/201/2018888        ηµέρα  … … . .  στη Λιβαδειά 
ΑΑΑΑφφφφ΄́́́εεεεννννόόόόςςςς 

Το Γ.Ν. Λιβαδειάς που εδρεύει  στη Λιβαδειά 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 αΒ α λ λ ά  Ε υ μ ο ρ φ ί αΒ α λ λ ά  Ε υ μ ο ρ φ ί αΒ α λ λ ά  Ε υ μ ο ρ φ ί α     ττττοοοουυυυ    ΕυσταθίουΕυσταθίουΕυσταθίουΕυσταθίου,,,,    που διορίστηκε µε την µε αριθ.Α2β/Α2β/Α2β/Α2β/ΓΓΓΓ.Π.Π.Π.Π. . . . 
οικ.46566/22.06.2016οικ.46566/22.06.2016οικ.46566/22.06.2016οικ.46566/22.06.2016  (ΦΕΚ 335/29.06.2016 τ. ΥΟ∆∆), και το οποίο στην συνέχεια θα καλείται «Εργοδότης » 
κκκκαιαιαιαι    ααααφεφεφεφεττττέέέέρρρροοοουυυυ 

Η Εταιρεία  µε την επωνυµία            ----    ……………………………………………………………………………………∆/νση:  …………., Τ.Κ. ………..,  Ταχ. Θυρ. …………   –   

…………………   Τηλ.: ……………. FAX: …………….., Α.Φ.Μ. ……….. ∆ΟΥ: ……………, Email: …………….  και εκπροσωπείται 



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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νόµιµα από τον κο ………….………….………….………….    σύµφωνα µε το ………………ΓΕΜΗ  και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως  «ο 
Προµηθευτής», 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον υπ΄αριθμ Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών»  
2. Την αρ. …………… διακήρυξη προμήθειας ………………………………… Κλιβάνου Αποστείρωσης    .  
3. Την υπ΄ αριθμ. ……………. Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς σχετικά με την  κατακύρωση του διαγωνισμού.  
4. Την αρ. ………………. Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης (δέσμ. ………….) με ΑΔΑ: …………………………..  
5. Την µε αρ. πρωτ. ……… …… ….……… …… ….……… …… ….……… …… ….     κατατεθειμένη  Οικονομική    Προσφορά του Προµηθευτή 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

    
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ    

Αντίκλητος:Αντίκλητος:Αντίκλητος:Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.  
Διοικητική εντολή:Διοικητική εντολή:Διοικητική εντολή: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:Έγγραφο:Έγγραφο: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.  
Προμήθεια:Προμήθεια:Προμήθεια:Προμήθεια: (είδος) όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασηςΗμερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασηςΗμερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασηςΗμερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.  
ΕπιτρΕπιτρΕπιτρΕπιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:οπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:οπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:οπή 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 παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική).  
Παραδοτέα:Παραδοτέα:Παραδοτέα:Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Προθεσμίες:Προθεσμίες:Προθεσμίες: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. 
Προσφορά:Προσφορά:Προσφορά:Προσφορά: η αρ…………. κατατεθειμένη  προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σύμβαση:Σύμβαση:Σύμβαση:Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι 
δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  
Συμβατικά τεύχη :Συμβατικά τεύχη :Συμβατικά τεύχη :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 προμήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 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 υλοποίηση της προμήθειας «είδος». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με 
τους όρους της αρ. ………………. διακήρυξης και την αρ. πρωτ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα (είδος αναλυτικά )………….  

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ----    ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ     
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον κλίβανο αποστείρωσης εντός ενενήντα  ( 90 ) ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία, στο 
Γ.Ν. Λιβαδειάς.  Η ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από 
αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του 
προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.  
Μετά το τέλος της διαδικασίας, συντάσσεται από την επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής .  

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή αυτής και μέχρι την οριστική , ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του κλιβάνου 
αποστείρωσης, σε  χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (3) μηνών . Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον κλίβανο 
αποστείρωσης εντός ενενήντα  ( 90 ) ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία, στο Γ.Ν. Λιβαδειάς                           



ΑΔΑ: 6ΙΔΙ4690ΒΝ-3ΜΜ
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ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ––––    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ----    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ----    ΠΛΗΡΩΜΗΠΛΗΡΩΜΗΠΛΗΡΩΜΗΠΛΗΡΩΜΗ    
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 προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 
πληρωμές θα γίνονται με την 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 
της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου 
παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων 
δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή 
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  Οι 
πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον κ. Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν. 
Λιβαδειάς. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 
πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ    
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 
………./ 201… Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ    
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο 
Γ.Ν. Λιβαδειάς  από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
με αρ. ………./ 201…. Διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 8.Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΑΡΘΡΟ 8.Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΑΡΘΡΟ 8.Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΑΡΘΡΟ 8.Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ……………….. Ευρώ # …………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του νοσοκοµείου,  µε την έγγραφη ειδοποίηση προς  την εγγυήτρια 
τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο, σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστηµα τριών ηµερών από 
την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση. 

Η εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης , θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την λήξη του χρόνου 
οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  του Κλιβάνου Αποστείρωσης. 

 

AAAAΡΘΡΟ 8.Β. : ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΘΡΟ 8.Β. : ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΘΡΟ 8.Β. : ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΘΡΟ 8.Β. : ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ––––    ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ    
Για την καλή εκτέλεση της εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ’ ελάχιστο από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του κλιβάνου, [που θα προτείνει με την προσφορά του ο Ανάδοχος] ,   ο ανάδοχος κατέθεσε την 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας  ίση με το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ……………….. Ευρώ # 

…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος [ μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της περιόδου  
εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες]. 

ΑΡΘΡΑΡΘΡΑΡΘΡΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΟ 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.  
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ΑΡΘΑΡΘΑΡΘΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣΡΟ 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 στο Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, 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.  

ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 1ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [29]2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [29]2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [29]2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [29]    
 Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αρ. ……………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αρ.πρωτ.……. 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.  
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται 
με την παρούσα ο κ.………………………., τηλ: ……………… , fax …………….., Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή 
στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.  

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ    
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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 X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την 
ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ. ………../201……. Διακήρυξης του Συνοπτικού  
Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα 
αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Συμφωνείται ότι 
κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π 
γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα και µε σκοπό την διασφάλιση  των συµφερόντων του Ιδρύµατος, ισχύουν οι περί 
προµηθειών «ΝΟΜΟΙ-∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
    
 Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
δυο πρωτότυπα. 
 Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα του Γ.Ν. Λιβαδειάς  και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο 
οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.  

ΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΣΣΣΣΥΜΥΜΥΜΥΜΒΒΒΒΑΛΑΛΑΛΑΛΛΟΛΟΛΟΛΟΜΜΜΜΕΝΑΕΝΑΕΝΑΕΝΑ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΗΗΗΗ 
Για το Για το Για το Για το     Νοσοκομείο Νοσοκομείο Νοσοκομείο Νοσοκομείο             Γ.Ν. Λιβαδειάς                                                                      Γ.Ν. Λιβαδειάς                                                                      Γ.Ν. Λιβαδειάς                                                                      Γ.Ν. Λιβαδειάς                                                                          Για Για Για Για τον Ανάδοχο 

Η Η Η Η ∆∆∆∆ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΙΙΙΚΚΚΚΗΤΡΙΑΗΤΡΙΑΗΤΡΙΑΗΤΡΙΑ        
του Γτου Γτου Γτου Γ....ΝΝΝΝ....    ΛΛΛΛΙΙΙΙΒΒΒΒΑΑΑΑ∆∆∆∆ΕΙΕΙΕΙΕΙΑΑΑΑΣΣΣΣ    ––––    ΓΓΓΓ....Ν.Ν.Ν.Ν.    ΘΘΘΘΗΗΗΗΒΒΒΒΩΩΩΩΝΝΝΝ 

    
    
ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Ε.  ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Ε.  ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Ε.  ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Ε.  ΒΑΛΛΑ      
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