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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία 30-12-2020
Αρ. Πρωτ. : 27757

Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
ΤΗΛ.: 2313 324 112
FAX : 2313 324 375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 013/2020
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 104692
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» (CPV: 39830000-9), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 151.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προϊόντα Καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39830000-9

Κ.Α.Ε.

1381
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
151.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αναλυτικά: 66.000,00€ για το Γ.Ν.Θ.
«Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 85.200,00€
για το Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός του κάθε Νοσοκομείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στις 30-12-2020:
 Στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε το Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό : 104692
 Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 Στο ΚΗΜΔΗΣ
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής : http://www.psychothes.gr ► Γραφείο
Προμηθειών ► Διαγωνισμοί

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄
204/19-7-1974), όπως ισχύει.
1.2. Της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
1.3. Του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005.
1.1.
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1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.
1.21.

Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11-02-2004), άρθρο 11.
Του Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.
Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων», όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005…..»
Της Υ.Α. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
Της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-8-2006) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2017).
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
Την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/09 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση
Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί «Σύστασης ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
δημοσίων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων».
Της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012) του Υπουργού Υγείας
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και
άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/09-05-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», Παράγραφος Ζ’, που καταργεί το Π.Δ. 166/2003.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις».
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/28-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του ΠΔ.318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/92) και Λοιπές Ρυθμίσεις».
Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».
Της υπ’ αριθ. 15278/15-09-2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’αριθμ.13289/07-08-2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
13922/20-08-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’
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αριθ. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17-08-2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων».
1.22. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.23. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας Διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Τις κάτωθι αποφάσεις:
Την υπ. αρ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4661/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με το οποίο μας επισυνάπτει το
Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθ. 88/7-9-2016 Συνεδρίασης, αναφορικά με την
αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/16.
Την υπ’ αριθ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: «Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί
φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως
τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη
διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές
τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις
διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1354/23-05-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Συμπληρωματικές
διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄74) για τις συμβάσεις
Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Κεντρικής Αρχής
Προμηθειών Υγείας».
Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 7ης/03-04-2020 (θέμα 93ο) με ΑΔΑ: ΨΞΤ546906Α-Χ2Ε Τακτικής
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος – Κοινός
Πίνακας Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 ως προς την διενέργεια των σχετικών
διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των
Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
Την απόφαση της υπ’ αριθ. 8ης/15-04-2020 (θέμα 6ο) με ΑΔΑ: Ψ72346906Α-Θ3Σ έκτακτης
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» περί ορισμού φορέα, ως προς τη
διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του Ενιαίου – Κοινού Πίνακα
Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020 των δύο Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»
και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης).
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Την υπ’ αριθ. 1816/06-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΗ746906Α-ΠΟΖ απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ.
«Γ.Παπανικολάου» με την οποία ορίζει τριμελή Επιτροπή α)για τη σύνταξη των Τεχνικών
Προδιαγραφών και β) για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού.
2.10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22402/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ9746906Β-ΤΧΑ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000,00€, (α.α. 2725/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής) του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», σε βάρος του ΚΑΕ 1381.
2.11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25296/27-11-2020 Απόφαση Νο 598 (ΑΔΑ: 9ΓΔΣ46906Α-ΥΔΔ) Ανάληψης
Υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.000,00€, (α.α. 2755/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής) του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε βάρος του ΚΑΕ 1381.
2.12. Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 31ης/17-12-2020 (θέμα 103ο), με ΑΔΑ Ψ9Ι446906Α-ΥΒ3 Τακτικής
Συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές του διαγωνισμού.
2.9.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού (CPV:
39830000-9), για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 151.200,00€ (αναλυτικά 66.000,00€ για το
Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και
85.200,00€ για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), επί των ενδεικτικών τιμών τους, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ειδών με Τιμές
του Παραρτήματος Β, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα
Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020» για τις ανάγκες των Νοσοκομείων: α)Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και β) Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Γενικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αρμοδίου
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
56 430
Ελλάδα
GR 122
2313 324112
2313 324375
promithies@psychothes.gr
klotsotirae@psychothes.gr
Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
www.psychothes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» (άρθρο 2 παρ. 1
περ. 2,3 Ν. 4412/2016), ανήκει στο Δημόσιο Τομέα και υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια
Μακεδονίας.
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας δευτεροβάθμιας
περίθαλψης.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία
διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης:
http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ► Διαγωνισμοί, καθώς και μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο πεδίο Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
(Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού 104692).
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)Περαιτέρω
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
στην
προαναφερθείσα
διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω ΕΣΗΔΗΣ και της ενέργειας
«Επικοινωνία», του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 104692.
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος Διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Γ.Ν.Θ.
«Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και του
Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου».
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 1381 με τη σχετική πίστωση του
τακτικού προϋπολογισμού του εκάστοτε Νοσοκομείου.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού, για την κάλυψη των
αναγκών των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου
Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV) : 39830000-9.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από
τα ζητούμενα είδη και υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας σε κάθε είδος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού του
κάθε Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑΕ 1381, ανέρχεται στο ποσό των 151.200,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Αναλυτικά 66.000,00€ για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 85.200,00€ για το Γ.Ν.Θ.
«Γ.Παπανικολάου»).
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 121.935,48€ (Αναλυτικά 53.225,81€ για το Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 68.709,68€
για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.eprocurement.gov.gr.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΤΥΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

30-12-2020

04-01-2021
Ώρα: 10:00:00

22-01-2021
Ώρα: 10:00:00

29-01-2021
Ώρα: 10:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, να προετοιμάζουν και να υποβάλλουν την
προσφορά τους εγκαίρως, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (πχ τεχνικό)
δεν κατάφερε κάποιος ενδιαφερόμενος να υποβάλλει ηλεκτρονικά την προσφορά του,
εμπρόθεσμα και η τυχόν προσφορά που θα κατατεθεί μόνο σε σφραγισμένο φάκελο απορρίπτεται.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016».
1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο :
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 54654/17 (ΦΕΚ
1781/Β/23-05-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα άρθρα 38 και 66
του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε το Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104692.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
 ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περ. 16 παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/10, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ► Διαγωνισμοί
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του Ν.
3548/2007 βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ως εξής: ‘Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα
ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη
πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος’.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ___________________________________
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα Διακήρυξη, τα Παραρτήματα της: Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης, IΙ Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Ειδών με Τιμές, και ΙΙΙ
Υποδείγματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), (ως επισυναπτόμενο αρχείο)
γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
αποκλειστικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 16-01-2021 και
απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
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Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.
4412/2016).
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94), είτε
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε)το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Παράρτημα ΙΙΙ,
υπόδειγμα Β & Γ).
Σημειώνεται ότι οι τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων»). Ως εκ τούτου τα δελτία σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών θα
εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) Δικαιούμενοι
Συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ (Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α'1 39) και άλλες διεθνείς συμφωνίες
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του
ιδίου νόμου.
Αναλυτικά:
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσοστό των 2%, επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενων
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, όπως προβλέπεται από την παρ. 1, το
άρθρο 72 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενων ειδών.
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α Ν. 4412/2016), Παράρτημα II Γ. Πίνακας Ποσών Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής ανά είδος.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 01-03-2022, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται, πριν τη λήξη της προσφοράς των συμμετεχόντων, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικά
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Συγκεκριμένα επιστρέφεται μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.
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Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης
αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.9, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή, αποκλείει από τη συμμετοχή στην
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται (με την
επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016), ή της είναι γνωστό με άλλο
τρόπο, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
Αναλυτικά:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Ισχύει για διαγωνιστική διαδικασία
μεγαλύτερη του 1.000.000€.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να :
α) προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας για τα τρία τελευταία έτη και
β) διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία έτη τουλάχιστον ίσο με την
συνολική εκτιμώμενη αξία της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του.
Επισήμανση: Απαιτείται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς και η καταγραφή των
ανωτέρω στοιχείων στα σχετικά πεδία του επισυναπτόμενου Τ.Ε.Υ.Δ.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να δηλώσουν στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών των
συγκεκριμένων ή αντίστοιχων ειδών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων
ετών.
β) να πληρούν συνολικά τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας καθώς και να καταθέσουν με την προσφορά τους όσα δικαιολογητικά
ορίζονται και απαιτούνται στο ανωτέρω αναφερόμενο Παράρτημα.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλουν
με την προσφορά τους (εφόσον απαιτείται), όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται και απαιτούνται από τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης.
Αναλυτικά:
Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.
Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών των
υποψήφιων οικονομικών φορέων καθώς και καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση λήξης αυτών πριν τη λήξη της σύμβασης οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να τα
ανανεώνουν.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με
την προσκόμιση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι
φορείς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986, σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, όπως έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης,
είναι αναρτημένο ως συνημμένο του παρόντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ. Συστήματος
104692), στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ►
Διαγωνισμοί).
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 (απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην αναφερόμενη παράγραφο) απόσπασμα του
σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 περίπτωση α και β (αθέτηση ασφαλιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων) και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ (να μην τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση κτλ.)
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
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Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περίπτωση γ (μη επιβολή προστίμου από Σ.Ε.Π.Ε.),
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. (δεν ισχύει στην παρούσα Διακήρυξη).
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
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στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 1 και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από
1

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας για τα τρία τελευταία
έτη και
β) δήλωση περί του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία έτη τουλάχιστον ίσο
με την συνολική εκτιμώμενη αξία της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών των συγκεκριμένων ή αντίστοιχων ειδών ,που
έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
β) Όσα δικαιολογητικά ορίζονται και απαιτούνται στο Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς εφόσον αυτό απαιτείται
από της Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζουν τα απαραίτητα
Πιστοποιητικά (για τη Διασφάλιση Ποιότητα ISO 9001 ή άλλα ισοδύναμα, για τη Διασφάλιση
Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα κτλ.)
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
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πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες
διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από άποψη τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
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2.4

Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IΙ της
Διακήρυξης, είτε για το σύνολο, είτε για μέρος των ειδών της Διακήρυξης και αποκλειστικά για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα στα άρθρα 36 και 37
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ
Β΄1924/02-06-2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα, παρακαλούνται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να
προετοιμάζουν και να υποβάλουν την προσφορά τους εγκαίρως, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα του συστήματος.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, (εφόσον πιστοποιηθεί από το
ΕΣΗΔΗΣ) η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο και υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς.
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του
παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά, από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο (θα περιλαμβάνει έναν υποφάκελο με τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά και έναν υποφάκελο με την Οικονομική
Προσφορά) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
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τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα
τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους (σε περίπτωση διαφορετικής ημερομηνίας θα λογίζεται η ψηφιακή
χρονοσήμανση). Οι εν λόγω δηλώσεις θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από
τον ίδιο (προσφέροντα) δεν απαιτείται θεώρηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης,
δικαιολογητικών των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς», (είτε σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς, (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά της προμήθειας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί
αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Νοσοκομείων, είναι δε
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η
πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται
ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα
προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον
καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως
υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Υποβολή προσφορών αποκλειστικά σε έντυπη μορφή για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή
(για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
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Τέλος παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά, να προσκομίζουν μόνο τα
απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία, ώστε να μη δυσχεραίνουν
το έργο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Όλα τα επιπλέον μη ζητούμενα στοιχεία που θα υποβληθούν, δεν θα εξεταστούν και δεν θα
ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.
Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016
- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε
συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή
αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας,
εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών
εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική
διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που
έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1221/2009 ή σε άλλα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος 104352), στην ιστοσελίδα του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ►
Διαγωνισμοί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
β) Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας
Ειδών με Τιμές" του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών,
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
γ) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, συμπληρωμένη από τον
οικονομικό φορέα ως εξής: α)εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα δηλώνει την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον
τόπο εγκατάστασής της. Όταν δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του
επιχειρηματική μονάδα, θα δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί
το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Τέλος και στις δύο περιπτώσεις θα
δηλώνεται ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος
και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν
οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ε) Φύλλο Συμμόρφωσης. Το Φύλλο Συμμόρφωσης, είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με
τις απαιτήσεις της περιγραφής των ειδών όπως αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι
υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών σε σχέση
με τα αναφερόμενα στην περιγραφή των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών. Ο προμηθευτής θα
πρέπει να απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος της Διακήρυξης.
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφέςαπαιτήσεις. Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο από
τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο ο σχετικός πίνακας συμμόρφωσης.
Ο πίνακας συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος
να ακολουθήσει:
Αν στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαιτήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος
σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί
ελάχιστη απαίτηση).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της τεχνικής
προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, εγχειρίδια
και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά και απαντά στις
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στη σχετική διακήρυξη και τεκμηριώνουν τα στοιχεία των
απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ.
θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί
η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση
σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που
ζητούνται. Να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές και γενικούς όρους.
Η αρμόδια επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα με την
προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του προμηθευτή, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες με χαρακτηρισμό τους ως
εμπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών / Τιμές
Στο φάκελο Οικονομική Προσφορά υποβάλλονται:
α) Η Οικονομική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη
β) Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε περίπτωση μη εύρεσης των προσφερόμενων
ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, όπως έχουν οριστεί στο άρθρο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. (Παράρτημα ΙΙΙ)
Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή ή το ποσοστό
έκπτωσης και ο κωδικός του είδους (εάν υπάρχει) στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Σε
περίπτωση που το είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. θα
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
το είδος καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο
σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.
Σημειώνονται τα ακόλουθα :
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος, της οικονομικής
προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
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- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και
η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα
δαπάνη.
- Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88 - 89
του Ν. 4412/2016.
- Σε περίπτωση που είδος αξιολογήθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση και δεν αναφέρεται στην
Οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την
έκπτωση.
- Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα με την
προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του προμηθευτή, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες με χαρακτηρισμό τους ως
εμπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
- Τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι
προμηθευτές υποχρεούνται να τα υποβάλλουν εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής
προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ ανά μονάδα, εκτός από τον Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς.
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, θα γίνεται με έως τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι τιμές θα δίνονται ανά μονάδα είδους όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και θα αναφέρονται για
κάθε είδος χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή που δίνεται
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υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και εάν δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή
για το είδος, την προϋπολογισθείσα τιμή που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Αναλυτικά οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, λίτρο, κιλό κτλ). Αν στο
ηλεκτρονικό Σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο ‘οικονομική προσφορά’ την ηλεκτρονική
οικονομική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(σύμφωνα με το Υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή
pdf.
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις (Κανονισμοί ΕΚ αριθ. 384/96 και 2026/97 του Συμβουλίου,
όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν)
α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην
περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα
προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά
να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής
Ένωσης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
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την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά που :
α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
παρούσας,
β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) Υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ΄ της παρούσας ( περ.
γ' της παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) Είναι υπό αίρεση,
η) Θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ)Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 29-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων (άρθρο 100 Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
Ειδικότερα :
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς των
οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, την αποδοχή
ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης καθώς και την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων της «Τεχνικής Προσφοράς Δικαιολογητικά Συμμετοχής», καθώς και των φακέλων της «Οικονομικής Προσφοράς» οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
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Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου (Κατακύρωσης)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και υποβάλλονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, κατά
τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) σε σφραγισμένο φάκελο στην αναθέτουσα αρχή. Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας που
αναφέρεται στην παρ. 1, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει
την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α΄ του Ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα,
σύμφωνα με την παρ. 1 αρ. 105 του Ν. 4412/2016.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
3.3

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά
επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν.
4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_________________________________________
4.1 Εγγυήσεις
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας.
Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας.
4.3

Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
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4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
4.5 Δικαίωμα Μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ__________________________________
5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 44 του Ν. 4605/2019). Η κράτηση αφορά συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης και
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν συναφθεί μετά την
22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α. 1191/2017 - ΦΕΚ969Β).
δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 και την
Δ.Υ.6α/Γ.Π./οικ.36932/17-03-2009 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 545Β’/24-03-2009).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ
αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. (8% για Υπηρεσίες και 4% για Προμήθειες, άρθρο 64 Ν.
4172/2013).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω, θα ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις.
5.2

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1
της παρούσας Διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2 Αν τα είδη της σύμβασης φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 207 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
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κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ________________________________________________
6.1

Χρόνος Παράδοσης Υλικών

6.1.1 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας
από τον αρμόδιο υπάλληλο του κάθε Νοσοκομείου, εντός δύο (2) ημερών, στην εκάστοτε Αποθήκη
Τροφίμων, με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς
καθαρά και απολυμασμένα.
Τα είδη θα παραδίδονται από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2

Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής Υλικών

6.2.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙV της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση
β) Χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση),
γ) Με πρακτική δοκιμασία,
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια
υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής,
εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό - οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεσης εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.
6.2.2 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
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που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
6.4

Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση Αναδόχου

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ.
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
6.5 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κ.λ.π. προσωπικά
δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που
του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για
τα Προσωπικά Δεδομένα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΎΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. / ΔΙΑΥΓΕΙΑ /
ΚΗΜΔΗΣ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
04 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
22 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το
αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο
(Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού), στις 29-01-2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Γραφείο Προμηθειών Ψ.Ν.Θ. (Κτίριο Διοίκησης)
Προϊόντα Καθαρισμού
39830000-9
151.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Αναλυτικά
66.000,00 € για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και 85.200,00 €
για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
Ένα (1) έτος
Κ.Α.Ε. 1381
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τις προβλεπόμενες κρατήσεις
υπέρ τρίτων (προ ΦΠΑ) που θα αναφέρονται αναλυτικά στο
τεύχος της διακήρυξης.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
30-12-2020
30-12-2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ – ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία. Αντιολισθητική, υψηλής γυαλάδας, με μεγάλη αντοχή στη φθορά, ακόμα και
σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία. Η εφαρμογή της να μην διαταράσσει προσωπικό και ασθενείς. Να είναι
εύκολη στην εφαρμογή και να στεγνώνει γρήγορα. Έτοιμη προς χρήση. Κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους
δαπέδων. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία, αντιολισθητική, υψηλής γυαλάδας, με αντοχή στην αλκοόλη και σε
άλλα απολυμαντικά, να είναι εύκολη στην εφαρμογή και να στεγνώνει γρήγορα. Η εφαρμογή της να μην
διαταράσσει προσωπικό και ασθενείς. Έτοιμη προς χρήση. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να επιτυγχάνει γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση της παρκετίνης και των προστατευτικών φιλμ καθώς και
ισχυρή διάλυση των μεγαλύτερων αποθέσεων. Να έχει εύκολη εφαρμογή. Να δρα προληπτικά στον αποχρωματισμό
των δαπέδων. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι αποτελεσματικό ως απολυμαντικό σε ένα ευρύ πλήθος μικροοργανισμών και να μειώνει τον κίνδυνο των
επιμολύνσεων από βακτήρια, κατάλληλο για καθημερινή χρήση, να απομακρύνει τους συνήθεις ρύπους χώρων
υγιεινής όπως άλατα, σαπούνι κλπ.
Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει έγκριση από Ε.Ο.Φ.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό για χώρους υγιεινής, για καθημερινή χρήση και κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που είναι
ανθεκτικές στο νερό. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη
υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής
κλπ.
Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει ήπια σύνθεση και να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον χρήστη. Να
κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.

1

Αυτογυάλιστη παρκετίνη

ΛΙΤΡΟ

2

Παρκετίνη δαπέδων ανθεκτική στην
αλκοόλη

ΛΙΤΡΟ

3

Αφαιρετικό παρκετίνης για δάπεδα

ΛΙΤΡΟ

4

Καθαριστικό-απολυμαντικό χώρων
υγιεινής

ΛΙΤΡΟ

5

Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής

ΛΙΤΡΟ

6

Υγρό αποσμητικό καθαρισμού λεκάνης
τουαλέτας σε τεμ. των 700-800 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

Υγρό με αρωματικούς και καθαριστικούς παράγοντες

7

Υδροχλωρικό Οξύ 400-500ml

ΛΙΤΡΟ

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος -κεζάπ- αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα της λεκάνης της τουαλέτας,
του νεροχύτη κλπ. Σε πλαστική συσκευασία, να αναγράφονται τα συστατικά, οι οδηγίες χρήσης και
προφύλαξης καθώς και η προέλευση.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

8

Αποσμίνη – Απόσμηση

ΛΙΤΡΟ

9

Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων

ΛΙΤΡΟ

10

Καθαριστικό/συντηρητικό δαπέδων
μηχανής

ΛΙΤΡΟ

11

Ισχυρό καθαριστικό για δύσκολους
ρύπους

ΛΙΤΡΟ

12

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης με
ουδέτερο pH

ΛΙΤΡΟ

13

Υγρό καθαρισμού τζαμιών και
υαλοπινάκων

ΛΙΤΡΟ

14

Υγρό καθαρισμού υαλοπινάκων με
πώμα έτοιμο για ψεκασμό σε τεμ των
450-750 ml περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχυρό υπερσυμπυκνωμένο αρωματικό. Ιδανικό για χρήση σε νοσοκομεία, αποχωρητήρια. Να σκοτώνει
τα βακτήρια και να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. Συσκευασία έως 2 λίτρα.
Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό. Στη σύνθεσή του να περιέχει ένα μίγμα ανιονικών και μη ανιονικών
τασιενεργών σε ουδέτερο ph 7 διαλύματος. Να είναι κατάλληλο για σφουγγάρισμα για όλα τα ανθεκτικά
στο νερό δάπεδα, η σύνθεσή του να το κάνει κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων
προστατευμένων και μη, να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ.
1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι κατάλληλο για παρκεταρισμένα και μη δάπεδα, να καθαρίζει αποτελεσματικά, να στεγνώνει
γρήγορα και να αφήνει ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Κατάλληλο για σκληρή βρωμιά όπως έλαια, γράσα, κλπ. Στη σύνθεσή του να περιέχει ένα μίγμα
ανιονικών και μη ανιονικών τασιενεργών με την προσθήκη αλκαλίου σε ph διαλύματος 11-13 (αλκαλικό).
Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους κουζίνας, να είναι αποτελεσματικό σε σκληρό νερό, να έχει
ταχεία δράση και να στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες
συμπεριλαμβανομένων του αλουμινίου και των μαλακών μετάλλων. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο
του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία
Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 5
λίτρα.
Για χρήση σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό. Στη σύνθεσή του να περιέχει ένα μίγμα
ανιονικών και μη ανιονικών τασιενεργών με την προσθήκη αλκοόλης με ουδέτερο ph διαλύματος
(περίπου 7).Να έχει ταχεία και εξαιρετική καθαριστική ικανότητα να μην αφήνει ίχνη, να στεγνώνει
γρήγορα. Να έχει περιεκτικότητα σε αλκοόλη ≥10%. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να κατατεθεί το Τεχνικό
Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με
την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα,
καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και
υπολείμματα. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα,
καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και
υπολείμματα. . Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15

Καθαριστικό χαλιών-μοκετών για
χρήση σε μηχανή με ουδέτερο pH

ΛΙΤΡΟ

16

Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών

ΛΙΤΡΟ

17

Παχύρευστη χλωρίνη

ΛΙΤΡΟ

18

Χλωρίνη σε τεμ. των 2-5 lit

ΛΙΤΡΟ

19

Απορρυπαντικό σκόνη πλυσίματος για
επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων σε
συσκευασία 15-20 kgr

20

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό,
σε συσκ. 15-20 lit

ΚΙΛΟ

ΛΙΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να έχει άριστη απόδοση καθαρισμού, να είναι ασφαλές για χρήση σε κάθε είδος χαλιού-μοκέτας-ταπετσαρίας. Να
μειώνει αποτελεσματικά τα αλλεργιογόνα σωματίδια . Να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφαιρούνται
εύκολα τα υπολείμματα από τη χρήση με τη μηχανή. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, κατάλληλο για όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες εκτός αυτών που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων.
Να δημιουργεί προστατευτικό φιλμ ώστε να αντέχει στις δαχτυλιές και στα στίγματα από νερό.
Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να λευκαίνει. Να έχει άριστα
αποτελέσματα απολύμανσης. Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά.
Να είναι τουλάχιστον διπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να
έχει ευχάριστο άρωμα. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική
δράση του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται με μελέτες και έγκριση του Ε.Μ.Χ.Π. Να κατατεθεί το τεχνικό
φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα
με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία
έως 2 λίτρα.
Να περιέχει λευκαντικούς- απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο, σύστασης υποχλωριώδες
νατρίου 5-6%. Να είναι τουλάχιστον διπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη
δράση της. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του
προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται με μελέτες και έγκριση του Ε.Μ.Χ.Π. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του
προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία
Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Απορρυπαντικό σε σκόνη για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων κατάλληλο για πρόπλυση και κυρίως πλύση,
ακόμη και σε σκληρά νερά. Να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να λευκαίνει και να ζωντανεύει τα χρώματα. Να είναι
δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, μυκοβακτηρίδια σε χαμηλές θερμοκρασίες από 40ο έως 60ο. Ιδανική για όλες
τις θερμοκρασίες πλύσης. Να είναι αποτελεσματική σε πρωτεϊνικούς ρύπους πχ. αίμα και να περιέχει ένζυμα ή
άλλες ουσίες που βοηθούν τη διάσπαση των λιπαρών λεκέδων. Να προστατεύει το πλυντήριο και τα ρούχα από τα
άλατα του νερού. Να μην περιέχει φωσφορικά. Να είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει ευχάριστο
άρωμα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ.
1272/2008 CLP. Συσκευασία 15 -20 kgr
Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την ανάμιξη των ινών
των υφασμάτων. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος το
οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό. Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του
ιματισμού του νοσοκομείου καθώς και για επαγγελματικά πλυντήρια. Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το
κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος,
καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία 15 - 20 λίτρα.
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22

23

24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Απορρυπαντικό ρούχων σε σκόνη, για
πλύσιμο στο χέρι σε συσκ. 1-2 kgr
περίπου

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων,
σε μορφή σκόνης, σε συσκ. 5 kgr
περίπου

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, σε
συσκ. 1-5 lit

Αφαλατικό υγρό πιάτων, συσκ. 2-5 lit
περίπου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΙΛΟ

Σε μορφή σκόνης που να περιέχει μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων, λευκαντικών
παραγόντων και ενζύμων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες ≈40 οC. Να
περιέχει τασιενεργά 5-15% ,φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων
πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες.
Να διατίθενται σε συσκευασία 1-2 kgr. και να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό
ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία 1-2 kgr

ΚΙΛΟ

Σε μορφή σκόνης που να περιέχει μίγμα τασιενεργών συστατικών, απολυμαντικών και λευκαντικών
παραγόντων με προσθήκη ενζύμων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες
≈40 οc. Να περιέχει τασιενεργά 5-15% , πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής
φύσης, ζεόλιθους και λευκαντικούς παράγοντες. Xωρίς φωσφορικά άλατα . Να κατατεθεί το Τεχνικό
Φυλλάδιο του προϊόντος, άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ. ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ.
1272/2008 CLP. Να διατίθενται σε συσκευασία 5 kgr περίπου και να δίνεται η δοσολογία χρήσης.

ΛΙΤΡΟ

Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την ανάμιξη
των ινών των υφασμάτων. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με
προσθήκη αρώματος το οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό.
Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του ιματισμού του νοσοκομείου καθώς και για
επαγγελματικά πλυντήρια. Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την
προτεινόμενη αραίωση. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ)
και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 5 λίτρα.

ΛΙΤΡΟ

Υγρό όξινο προϊόν που θα αφαιρεί δύσκολες επικαθήσεις αλάτων. Να είναι συμπυκνωμένο και να
περιέχει ένα ανόργανο οξύ (φωσφορικό) περιεκτικότητας min 30%. Να είναι κατάλληλο για
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες των πλυντηρίων. Να
δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π
(Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΤΡΟ

Συμπυκνωμένο αποτελούμενο από μίγμα τασιενεργών με οργανικό οξύ, με ελαφρά όξινο ph διαλύματος
≈4-5. Κατάλληλο για σκληρά νερά, να επιτυγχάνει άριστη διαβροχή των επιφανειών και ιδανικό για
ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. Φιλικό με το περιβάλλον και τον
χρηστή, να δίνονται στοιχεία τοξικότητας. Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει καλύτερο
αποτέλεσμα καθαρότητας χωρίς στίγματα και οσμές.
Να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό
ΕΚ. 1272/2008 CLP. Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.

25

Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων, σε
συσκ. 1-5 lit

26

Ταμπλέτες
απορρυπαντικού
πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως
100 τεμαχίων

ΤΕΜ.

27

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων

ΚΙΛΟ

28

Απορρυπαντικό με δυνατότητα χρήσης
σε χειρωνακτικό καθαρισμό σκευών
κουζίνας

ΛΙΤΡΟ

Ταμπλέτες καθαρισμού πιάτων, ποτηριών, σκευών κτλ. για αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Η σύστασή τους να
περιέχει ένζυμα, τασιενεργά και φωσφορικά άλατα ώστε να καθαρίζουν και να εξαφανίζουν αποτελεσματικά τους
λεκέδες. Να περιέχουν ενεργό οξυγόνο και ουσίες δέσμευσης της σκληρότητας του νερού καθώς και παράγοντες
ώστε να αποδίδουν λαμπερό αποτέλεσμα στα σκεύη. Με αρωματικό παράγοντα. Να διατίθενται σε συσκευασία έως
100 τμχ με ατομική συσκευασία ανά ταμπλέτα.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε κοκκώδη μορφή. Να μην περιέχει σωματίδια όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή αποσκλήρυνσης, να αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει τους
σωλήνες, σε συσκευασία 2,5kg περίπου.
Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά λίπη, πρωτεΐνες να ξεπλένεται εύκολα. Η σύσταση του να είναι
συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με ουδέτερο
ph προς την επιδερμίδα 5,5-6 για να είναι φιλικό ως προς το χρήστη. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για
καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του
προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 5 λίτρα με
δοσομετρική αντλία.

29

Υγρό σαπούνι πιάτων σε τεμ. των 5001000ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά λίπη, πρωτεΐνες να ξεπλένεται εύκολα. Η σύσταση του να είναι
συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με ουδέτερο
ph προς την επιδερμίδα 5,5-6 για να είναι φιλικό ως προς το χρήστη. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για
καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του
προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να διατίθενται σε συσκευασία 500ml έως 1
λίτρο με δοσομετρική αντλία.

30

Σκόνη καθαρισμού μαρμάρων 500 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

Σκόνη καθαρισμού για μάρμαρα, με ισχυρή δράση για αποτελεσματικό καθάρισμα. Να έχει τις νόμιμες εγκρίσεις
κυκλοφορίας.
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ΜΟΝΑΔΑ
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31

Καθαριστικό επίπλων

ΛΙΤΡΟ

32

Καθαριστήρες περσίδων

ΤΕΜΑΧΙΟ

33

Εργαλείο πλύσεως επιφανειών με
γουνάκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

34

Ανταλλακτικό γουνάκι επιφανειών

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προϊόν να έχει πλούσια σύνθεση σε κερί ώστε να προστατεύει και να συντηρεί όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Να
αφαιρεί σκόνη κηλίδες και δαχτυλιές. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλινων επίπλων και γυαλισμένων
επιφανειών. Να είναι εύκολο στη χρήση.
Ξεσκονίστρα με λεπτή και ευλύγιστη βάση και κρόσσια από μικροϊνες για ξεσκόνισμα δυσπρόσιτων επιφανειών
Να είναι από ανθεκτική μικροϊνα με λαβή από πολυπροπυλένιο και βάση από αλουμίνιο με κλίση αριστερά δεξιά
καθώς και μπρος πίσω για ευκολία στη χρήση και καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Να προσαρμόζεται σε
τηλεσκοπικό κοντάρι.
Να έχει διάσταση 35 cm περίπου
Να είναι από ανθεκτική μικρο-ίνα για πολλαπλές χρήσεις. Να έχει διάσταση 35 cm περίπου
1.Γουνάκι πλύσεως με βάση αλουμινίου και λαβή, να διαθέτει fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό
τζαμιών το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι, Να έχει διάσταση 35 cm περίπου 2.Υαλοκαθαριστήρας με
λαβή και ανθεκτικό λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια, να είναι από ανοξείδωτο υλικό υψηλής
αντοχής ώστε να μην φθείρεται από την υγρασία, να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι. Να έχει διάσταση 35 cm
περίπου
3.Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου υψηλής αντοχής κατάλληλο για υποδοχή των προαναφερθέντων υλικών. Να
εκτείνεται σε πλήρη ανάπτυξη σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων.
4.Κουβάς από σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό να είναι εύκολη η μεταφορά και ιδανικός για χρήση με το επιλεγμένο
σύστημα.
Ανταλλακτικό γουνάκι πλύσεως που διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό τζαμιών, που θα
προσαρμόζεται στο σετ τζαμιών που θα επιλεγεί.
Υψηλής ποιότητας λάστιχο για την απομάκρυνση της υγρασίας και των νερών των υαλοκαθαριστήρων που θα
προσαρμόζεται στο σετ τζαμιών που θα επιλεγεί.
Ξύστρες δαπέδου με ανταλλακτική λάμα σε θήκη προστασίας ανθεκτική με εργονομικό χερούλι. Να έχει διάσταση
10 ±1 cm

35

Σετ καθαρισμού τζαμιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

36

Ανταλλακτικό γουνάκι τζαμιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

37

Ανταλλακτικό λάστιχο
υαλοκαθαριστήρων τζαμιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

38

Ξύστρες δαπέδου

ΤΕΜΑΧΙΟ

39

Ανταλλακτική λάμα για ξύστρα
δαπέδου

ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Λάμα από ανθεκτικό μέταλλο κατάλληλη για τις ξύστρες δαπέδου που θα επιλεγούν. Να έχει διάσταση 10 ±1 cm

40

Ξύστρα για τζάμια με ανταλλακτικό

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ξύστρα τζαμιών με χειρολαβή και ανοξείδωτη λεπίδα. Να αφαιρεί από τα τζάμια υπολείμματα ρύπων-χρωμάτων
κλπ. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικά. Να έχει διάσταση 10 ±1 cm

41

Ανταλλακτική λεπίδα ξύστρας τζαμιών

42

Τσιμπιδάκι αιχμηρών αντικειμένων

43

Πανάκια ξεσκονίσματος δαπέδου

ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Λεπίδα από ανθεκτικό μέταλλο κατάλληλη για την ξύστρα τζαμιών που θα επιλεγεί. Να έχει διάσταση 10 ±1 cm
Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή αιχμηρών αντικειμένων.
Ανταλλακτικά πανάκια μιας χρήσης συσκευασμένα για απομάκρυνση σκόνης από τα δάπεδα, να είναι ειδικά
εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες και κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να είναι ιδανικά για χώρους που
απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές παροχής υγιεινής. Να έχουν διάσταση 60cm μήκος και 20 cm πλάτος περίπου. Η
συσκευασία τους να είναι εύχρηστη και να τα προστατεύει από την αφυδάτωση. Να κατατεθεί δείγμα.
Σελίδα 52

20PROC007963415 2020-12-30
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

44

Βάση ξεσκονίσματος δαπέδου

ΤΕΜΑΧΙΟ

45

Κοντάρι για βάση ξεσκονίσματος
δαπέδου

ΤΕΜΑΧΙΟ

46

Κουβάς οικιακής χρήσης με στίφτη

ΤΕΜΑΧΙΟ

47

Σετ σφουγγαρίσματος (τροχήλατοδιπλό-κομπλέ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

49

Σαμπουάν σε τεμ. των 750-1000ml
περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

Αφρός ξυρίσματος, σε τεμ.
250 - 400 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να είναι ανθεκτική, ελαστική και εύκαμπτη, με ειδικές λεπίδες από λάστιχο για να εξασφαλίζεται καλύτερη επαφή
με το πάτωμα. Να έχει διάσταση 50 - 60 cm περίπου ώστε να ταιριάζει με τα αντίστοιχα πανάκια καθαρισμού. Να
κατατεθεί δείγμα.
Να είναι από αλουμίνιο, με αντιολισθητική και εργονομική λαβή, με διαστάσεις περίπου 23 mm διάμετρος και
ύψος 140± 5 cm. Να κατατεθεί δείγμα.
Κουβάς 10 lt από ανθεκτικό πλαστικό και εργονομική λαβή για ευκολία στη μεταφορά.
Ο στίφτης να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο στύψιμο και να είναι αποσπώμενος.
Τροχήλατο καρότσι, με τέσσερις (4) περιστρεφόμενες ρόδες, από ανθεκτικό υλικό, με υποδοχή για δύο κουβάδες
25lt, και πρακτική λαβή για την μετακίνηση του. Το σετ θα περιλαμβάνει δύο κουβάδες πλαστικούς 25lt,
τετράγωνους, χρώματος κόκκινο και μπλε, αρίστης ποιότητας και πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικά
καρότσια, από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής, με εργονομική λαβή. Η πρέσα να μπορεί να στύβει
αποτελεσματικά τόσο σφουγγαρίστρες νημάτινες όσο και σφουγγαρίστρες με λωρίδες μικροϊνών.
Το σετ θα συνοδεύεται από 2 επιπλέον κουβάδες πλαστικούς 25lt (χρώματος Κόκκινο-μπλε) καθώς και μία
επιπλέον πρέσα σφουγγαρίσματος.
Απαλό σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών. Με φυτικά εκχυλίσματα και προβιταμίνη Β5. Να διατηρεί το
φυσικό ph του δέρματος και να είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Συσκευασία από 750-1000ml με
καταχώρηση στο CPNP.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να
κατατεθεί δείγμα.
Πρέπει να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ,
τριεθύλιο, βουτάνιο (είναι αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (είναι υλικό διατήρησης υγρασίας), γαλακτοματοποιητής,
ισοπροπύλιο, προπάνιο, ισομπουτάνιο, άρωμα. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα της φιάλης. Να κατατεθεί δείγμα.

51

Κρεμοσάπουνο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
ΛΙΤΡΟΥ

Συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt. Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι
αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς
παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν
συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες του
δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να αναφέρονται σαφώς τα
συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην
κανονική τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός
dispenser. Να έχει καταχώρηση CPNP.

52

Χειροπετσέτες

ΚΟΥΤΙ 4000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Χειροπετσέτες ζικ-ζακ, σε κουτί 4000 τεμ./κουτί, (200 φύλλα ανά πακέτο, 20 πακέτα το κουτί) λευκές
επαγγελματικού τύπου από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, μαλακές, απορροφητικές, δύο φύλλων, διαστάσεων
20χ10 cm αναδιπλούμενες και 20χ25 cm αδίπλωτες τουλάχιστον.
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53

Χαρτοπετσέτες απλές (πακέτο 80-100
φύλων)

ΠΑΚΕΤΟ

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση -5%, βάρους 92 γραμμ. (5%), σε μονή συσκευασία των 80-100 φύλλων σε πλαστικό πακέτο, λευκού χρώματος, διαστάσεις
φύλλου 28χ28 εκατ.
Με απόκλιση - 5%, ανά 30-50 πακέτα περίπου στο χαρτοκιβώτιο.

54

Χαρτί κουζίνας 500-1000 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

Αρίστης ποιότητας από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, βάρους έως 1 κιλό ανά ρολό, με περφορέ για
εύκολο κόψιμο, δύο φύλλων, σε συσκευασία στην οποία εξωτερικά θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία και
η προέλευσή του.

55

Χαρτί υγείας διπλών φύλλων

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό πλήρως υδατοδιαλυτό, μη ανακυκλωμένος, δύο φύλλων, 140 gr ±
10% τουλάχιστον. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία δέκα (10) τεμαχίων, λευκού
χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση.

56

Χαρτί υγείας, σε ρολά 100-150 gr,
λευκού χρώματος

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

Σε ρολά διπλών φύλλων το κάθε ρολό, σε συσκευασία των 24 ή 40 τεμ., με νάιλον περίβλημα, από 100%
λευκασμένο χημικό πολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό . Καθαρό βάρος ρολού 110-130gr ± 5% (χωρίς να
υπολογίζεται το βάρος του ΜΑΔΡΕΝ) .

57

Γάντια πολλαπλών χρήσεων-κουζίνας
ελαστικά

ΖΕΥΓΟΣ

Γάντια σε φυσικό σχήμα παλάμης - ανατομικά, μεγέθη M, L, XL, με επένδυση που εμποδίζει την
εφίδρωση της παλάμης και παράλληλα ενδυναμώνει την αντοχή του γαντιού. Με ανάγλυφη επιφάνεια
στην παλάμη και τα δάχτυλα εξωτερικά για την αποφυγή ολίσθησης στην κράτηση αντικειμένων.
Να κατατεθεί δείγμα.

Πλαστικές ποδιές μιας χρήσεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Ποδιές μιας χρήσης, από υλικό PVC, να καλύπτουν όλη την πρόσθια επιφάνεια του σώματος και να είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικές. Να δένουν με ζώνη για καλύτερη εφαρμογή και να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα.
Να διατεθούν σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
Να κατατεθεί δείγμα.

Σκουφάκι απλό με λάστιχο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100 ΤΕΜ.

Σκουφάκι σε σχήμα μπερέ με λάστιχο περιμετρικά, να είναι αντιαλλεργικό από υλικό non woven, να είναι
φιλικό προς το δέρμα και να το αφήνει να αναπνέει. Να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη. Να διατεθούν σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων.
Να κατατεθεί δείγμα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων
τύπου ΕΑΑΜ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων
όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες
διαστάσεων 72Χ90cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά
την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη
σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να
φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον
αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς
Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου,
ακριβή θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμ/κιλό.

61

Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων
τύπου ΕΑΑΜ

ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελατ-τωμάτων
όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και
όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περι-βάλλον. Οι σακούλες
διαστάσεων 100 Χ 120 cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την
αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση
του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν
ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως
προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή θέση
παραγωγής (θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και
τεμαχίων/κιλό.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων
τύπου ΕΑΑΜ

Σακούλες κόκκινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων
τύπου ΑΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από
αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα,
ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη
παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες διαστάσεων 75Χ105 cm ±3%
για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου
χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την
μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/βιολογικού ανάλογα με την
κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να
αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα
Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του
αποβλήτου, ακριβή θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού
και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από
αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα,
ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη
παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες διαστάσεων 80Χ90 cm ±3% για
τη χωριστή συλλογή των ''Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΑΕΑ'')πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας
χρήσεως, αδιαφανείς, κόκκινου χρώματος, κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC), κατά την αποτέφρωση να
μην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήμανση,
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν
τον όρο ''Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του
αποβλήτου, ακριβή θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο).
Να φέρουν το σήμα ΤΟΞΙΚΟΥ:
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού
και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό .

64

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
60Χ80 cm ±3%

ΚΙΛΟ

Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 60Χ80 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ., φιλικές προς το περιβάλλον. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να
διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

65

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
90Χ100 cm ±3%

ΚΙΛΟ

66

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
80Χ90 cm ±3%

ΚΙΛΟ

67

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
50Χ55 cm ±3%

ΚΙΛΟ

68

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
100Χ120 cm±3%

ΚΙΛΟ

69

Σακούλες λευκές σε ρολό

ΡΟΛΟ

70

Σακούλες διαφανείς για τη συλλογή
ιματισμού

ΚΙΛΟ

71

Σάκοι υδατοδιαλυτοί για τη συλλογή
και το πλύσιμο μολυσμένου ιματισμού

72

Σακούλες διαφανείς για τη συλλογή
απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 90Χ100 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ., φιλικές προς το περιβάλλον. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να
διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 80Χ90 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ., φιλικές προς το περιβάλλον. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να
διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 50Χ55 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ., φιλικές προς το περιβάλλον. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να
διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 100Χ120 cm±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ., φιλικές προς το περιβάλλον. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να
διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
Σακούλες λευκές σε ρολό 20 τεμ. διαστάσεως 45Χ55  3 cm. Κατάλληλες για καλάθια γραφείου και w.c. Από
παρθένο υλικό 100% χαρτοπλαστ. Με αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σακούλες 80Χ110 cm±3% από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, να φέρει διπλή ραφή κόλλησης,
εξαιρετικής αντοχής ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία κλπ. Να αναγράφονται
στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό

ΤΕΜΑΧΙΟ

Το επάνω μέρος να έχει κορδέλα ίδιου υλικού για το εύκολο κλείσιμό της. Να τοποθετείται στο πλυντήριο όπου
μετά την επαφή με το νερό να λιώνει και τα ρούχα να πλένονται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Διάσταση
90 cm x 100 cm ±3%.
Να φέρει τύπωμα “ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”

ΚΙΛΟ

Σακούλες 125Χ150 cm ±3% από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, να φέρει διπλή ραφή κόλλησης,
εξαιρετικής αντοχής ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία κλπ.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό
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73

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υγρό καθαρισμού μαγειρείων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΤΡΟ

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό- καθαριστικό επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων. Να
μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. Δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων και ιών. Ο χρόνος δράσης να είναι
εντός 15 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων
λιπαρής σύστασης. Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό
για το χρήστη. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης
(π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων. Η απολυμαντική του δράση και
η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. Να
διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.
Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του
απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος
και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα
ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών. Να διατεθούν 200 αυτοκόλλητες ετικέτες 10Χ10
cm±10% αδιάβροχες από ανεξίτηλο μελάνι στις οποίες να αναγράφεται η ονομασία του αντίστοιχου προϊόντος για
χαρακτηρισμό μικρότερου περιέκτη προς χρήση στο οποίο θα γίνει μετάγγιση από την μεγαλύτερη συσκευασία.
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Η επιτροπή προέβη στη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.
Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των απορρυπαντικών λήφθηκαν υπόψιν οι ευρωπαϊκές
οδηγίες για τις δραστικές ουσίες 648/2004ΕΕ, σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας
1907/2006ΕΕ, οι τροποποιήσεις για τις καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες
109/2012ΕΕ και 125/2012ΕΕ όπως έχουν ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας,
καθώς και το άρθρο 66 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με την ταξινόμηση, τη
συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μιγμάτων.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 9001 για την εμπορία και διακίνηση
προϊόντων καθαρισμού.
2. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το
οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α) σε εναρμόνιση με την
Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο
2939/2001.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης το οποίο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής
σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
4. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος για όσα είδη ορίζεται στις επιμέρους Τεχνικές
Προδιαγραφές τους. Για τα είδη για τα οποία δεν ορίζεται η κατάθεση δείγματος στις Τεχνικές
Προδιαγραφές του, ο συμμετέχων θα προσκομίσει δείγματα μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και οι οδηγίες του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν
πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
6. Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων ΕΟΦ, ΕΜΧΠ, CPNP κλπ. όπως ορίζει η
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφόσον ζητούνται στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές
των ειδών.
7. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας -MSDS- στα Ελληνικά σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ και τον
κανονισμό 1272/2008 ΕΚ CLP, εφόσον ζητούνται στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών.
8. Ετικέτες των προϊόντων με την επισήμανση σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 127/2008 ΕΚ CLP
(ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).

Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει:
1. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
και
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2. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύμφωνα με το πρότυπο ISO
14001:2015.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει :
1. Να εγγυώνται ότι τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους καθώς και ότι θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται.
2. Να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών
καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή εάν υπάρχουν.
3. Για όσα προσφερόμενα προϊόντα απαιτείται, να φέρουν σήμανση CE.
4. Να υπάρχει στα προσφερόμενα προϊόντα τους επισήμανση ετικέτα στα Ελληνικά (ισχύει για τα
χημικά σκευάσματα).
5. Να αναγράφουν τη δοσολογία χρήσης. Εάν το προϊόν είναι συμπυκνωμένο, να συνοδεύεται,
δωρεάν, από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης με δοσομετρητή (αντλία, μεζούρα, κανατάκι)
και να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δόση. Στα συμπυκνωμένα
προϊόντα να κατατεθεί ή τιμή λίτρου ανά πυκνό διάλυμα καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς
χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
6. Να δώσουν δωρεάν ετικέτες που θα αναγράφουν το προϊόν ανεξίτηλα, για όσα προϊόντα θα
τοποθετούνται σε ψεκαστήρα χειρός ή μπουκάλι. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
7. Στην προσφορά τους να αναγράφεται η ονομασία τους είδους που προσφέρουν καθώς και ο
κωδικός του εργοστασίου παραγωγής, ώστε να αποφευχθούν ασάφειες ως προς τα
προσφερόμενα είδη.
Τα απορρυπαντικά:
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
 Να απομακρύνουν τους ρύπους από τις επιφάνειες και να τους διατηρούν σε μορφή αιωρήματος
ή διαλύματος.
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
 Να μην είναι τοξικά ή ερεθιστικά στους οφθαλμούς και το δέρμα ή επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών με δυσάρεστες οσμές.
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 Να διαλύονται εύκολα και καλά στο νερό.
 Εάν είναι απαραίτητο να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
 Να είναι σφραγισμένα με ετικέτα στα Ελληνικά όπου θα αναγράφεται η φράση «Μακριά από τα
παιδιά » καθώς και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:210 7793777».
 Να έχουν βιοδιασπασιμότητα.
 Το υλικό της συσκευασίας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
 Εάν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη του κινδύνου, τις
φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
 Εάν ταξινομούνται ως διαβρωτικά να φέρουν πώμα ασφαλείας.
Τα χαρτικά:
Για τη συσκευασία των χαρτικών (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χειροπετσέτες) να
εφαρμόζεται το άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Διακίνησης και
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Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπου θα αναγράφεται με
ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:
 Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική ονομασία επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου που
διαθέτει το προϊόν
 Το είδος του προϊόντος που περιέχεται
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου
 Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του
Ειδικότερα να αναγράφονται:
 Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται
 Το μήκος κάθε ρολού
 Ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων ) που περιλαμβάνει κάθε ρολό
 Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε τεμάχιο
 Ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία
 Οι διαστάσεις κάθε φύλλου
Για όλα τα χαρτικά να προσκομιστούν δείγματα.
Όσα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους ή αναφέρουν
ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται της αξιολόγησης.
Θεσσαλονίκη 10-12-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΙΔΟΣ
Αυτογυάλιστη παρκετίνη
Παρκετίνη δαπέδων ανθεκτική στην
αλκοόλη
Αφαιρετικό παρκετίνης για δάπεδα
Καθαριστικό-απολυμαντικό χώρων
υγιεινής
Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής
Υγρό αποσμητικό καθαρισμού
λεκάνης τουαλέτας σε τεμ. των 700800 ml
Υδροχλωρικό Οξύ 400-500 ml
Αποσμίνη – Απόσμηση.
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων.
Καθαριστικό/συντηρητικό δαπέδων
μηχανής.
Ισχυρό καθαριστικό για δύσκολους
ρύπους.
Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης με
ουδέτερο ph
Υγρό καθαρισμού τζαμιών και
υαλοπινάκων.
Υγρό καθαρισμού υαλοπινάκων με
πώμα έτοιμο για ψεκασμό σε τεμ.
Των 450-750 ml περίπου
Καθαριστικό χαλιών-μοκετών για
χρήση σε μηχανή.
Γυαλιστικό ανοξείδωτων
επιφανειών.
Παχύρευστη χλωρίνη.
Χλωρίνη σε τεμ. των 2-5 lit
Απορρυπαντικό σκόνη πλυσίματος
για επαγγελματικό πλυντήριο
ρούχων σε συσκευασία 15-20 kgr

ΨΝΘ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΙΤΡΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
8,62

-

60

60

ΛΙΤΡΟ

8,70

-

60

60

ΛΙΤΡΟ

7,85

-

100

100

ΛΙΤΡΟ

6,65

-

120

120

ΛΙΤΡΟ

5,00

400

140

540

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

720

-

720

ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

0,40
3,52
4,00

600
720

300
110
300

900
110
1.020

ΛΙΤΡΟ

4,22

-

90

90

ΛΙΤΡΟ

3,92

-

100

100

ΛΙΤΡΟ

2,32

-

440

440

ΛΙΤΡΟ

1,10

-

170

170

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

720

-

720

ΛΙΤΡΟ

7,90

-

40

40

ΛΙΤΡΟ

7,32

-

20

20

ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

2,55
1,50

720
800

2.800

3.520
800

ΚΙΛΟ

3,80

1.000

270

1.270

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων,
υγρό σε συσκ. 15-20 lit

ΛΙΤΡΟ

2,30

800

-

800

21

Απορρυπαντικό ρούχων σε σκόνη,
για πλύσιμο στο χέρι σε συσκ. 1-2
kgr περίπου

ΚΙΛΟ

1,30

50

-

50

22

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων,
σε συσκ. 5 kgr περίπου

ΚΙΛΟ

3,80

500

-

500

ΛΙΤΡΟ

2,00

200

-

200

ΛΙΤΡΟ

5,50

100

-

100

ΛΙΤΡΟ

7,00

50

-

50

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,19

1.200

-

1.200

ΚΙΛΑ

1,55

200

-

200

23
24
25
26
27

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, σε
συσκ. 1-5 lit
Αφαλατικό υγρό πιάτων, σε συσκ. 25 lit περίπου
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων, σε
συσκ. 1-5 lit
Ταμπλέτες απορρυπαντικού
πλυντηρίου πιάτων
Αλάτι Πλυντηρίου Πιάτων
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΨΝΘ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

3,50

720

-

720

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

600

-

600

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΙΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

0,90
5,98
5,80

480
20

25
18

480
25
38

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,50

20

40

60

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

6,00
90,00
5,00

20
10
10

40
4
30

60
14
40

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,45

10

40

50

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ

9,88

20

40

60

8,57

5

3

8

10,00

10

50

60

9,27

5

3

8

4,12

-

60

60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5,00

20

100

120

ΤΕΜΑΧΙΟ

34,42

8

24

32

ΤΕΜΑΧΙΟ

8,93

8

48

56

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,50

25

20

45

ΤΕΜΑΧΙΟ

175,00

8

10

18

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,30

1.200

-

1.200

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
ΛΙΤΡΟΥ

1,60

120

140

260

2,10

-

300

300

ΚΟΥΤΙ 4000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

9,00

100

200

300

ΠΑΚΕΤΟ

0,40

1.200

4.500

5.700

42

Απορρυπαντικό με δυνατότητα
χρήσης σε χειρωνακτικό καθαρισμό
σκευών κουζίνας
Υγρό σαπούνι πιάτων σε τεμ. των
500-1000 ml
Σκόνη καθαρισμού μαρμάρων 500 gr
Καθαριστικό επίπλων
Καθαριστήρες περσίδων.
Εργαλείο πλύσεως επιφανειών με
γουνάκι.
Ανταλλακτικό γουνάκι επιφανειών.
Σετ καθαρισμού τζαμιών.
Ανταλλακτικό γουνάκι τζαμιών.
Ανταλλακτικό λάστιχο
υαλοκαθαριστήρων τζαμιών.
Ξύστρες δαπέδου.
Ανταλλακτική λάμα για ξύστρα
δαπέδου.
Ξύστρα για τζάμια με ανταλλακτικό.
Ανταλλακτική λεπίδα ξύστρας
τζαμιών.
Τσιμπιδάκι αιχμηρών αντικειμένων.

43

Πανάκια ξεσκονίσματος δαπέδου.

44

49

Βάση ξεσκονίσματος δαπέδου.
Κοντάρι για βάση ξεσκονισματος
δαπέδου.
Κουβάς οικιακής χρήσης με στίφτη
10 lit.
Σετ σφουγγαρίσματος (τροχήλατοδιπλό- κομπλέ)
Σαμπουάν σε τεμ. των 750-1000 ml
περίπου
Αφρός ξυρίσματος σε τεμ. 300 ml

50

Κρεμοσάπουνο.

51

Χειροπετσέτες ζικ-ζακ.

52

Χαρτοπετσέτες απλές (πακέτο 80100 φύλλων)

53

Χαρτί κουζίνας 500-1000 gr.

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

1,42

1.200

1.900

3.100

54

Χαρτί υγείας διπλών φύλλων.

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

0,62

-

7.500

7.500

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

0,17

40.000

40.000

80.000

ΖΕΥΓΟΣ

0,75

-

200

200

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5,00

-

250

250

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

45
46
47
48

55
56
57

Χαρτί υγείας, σε ρολά 100-150 gr,
λευκού χρώματος
Γάντια πολλαπλών χρήσεωνκουζίνας ελαστικά.
Πλαστικές ποδιές μιας χρήσεως.
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

57

Πλαστικές ποδιές μιας χρήσεως.

58

Σκουφάκι απλό με λάστιχο.

59

60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 72Χ90 CM
Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 100Χ120
CM
Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 75Χ105
CM
Σακούλες κόκκινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΑΕΑ
Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
60Χ80 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμμάτωνχονδρές 90Χ100 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων
80Χ90 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων
50Χ55 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων χονδρές 100Χ120 cm.
Σακούλες λευκές σε ρολό
Σακούλες διαφανείς για τη συλλογή
ιματισμού, 80Χ110 cm.
Σάκκοι υδατοδιαλυτοί για τη
συλλογή και το πλύσιμο
μολυσμένου ιματισμού.
Σακούλες διαφανείς για τη συλλογή
απορριμάτων 125Χ150 cm.
Υγρό καθαρισμού μαγειρείων.
ΣΥΝΟΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΨΝΘ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

5,00

-

250

250

2,20

-

150

150

ΚΙΛΟ

5,00

100

870

970

ΚΙΛΟ

4,50

100

870

970

ΚΙΛΟ

1,21

-

870

870

ΚΙΛΟ

1,21

-

680

680

ΚΙΛΟ

4,70

1.200

680

1.880

ΚΙΛΟ

6,60

800

680

1.480

ΚΙΛΟ

1,50

-

680

680

ΚΙΛΟ

4,00

150

680

830

ΚΙΛΟ

1,40

-

680

680

ΡΟΛΟ

0,35

2.500

ΚΙΛΟ

1,68

-

800

800

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

1.000

1.710

2.710

ΚΙΛΟ

1,68

-

600

600

ΛΙΤΡΟ

5,00

60.449

20
70.635

20
131.084

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
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Γ. ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΕΙΔΟΣ
Αυτογυάλιστη παρκετίνη
Παρκετίνη δαπέδων ανθεκτική
στην αλκοόλη
Αφαιρετικό παρκετίνης για
δάπεδα
Καθαριστικό-απολυμαντικό χώρων
υγιεινής
Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής
Υγρό αποσμητικό καθαρισμού
λεκάνης τουαλέτας σε τεμ. των
700-800 ml
Υδροχλωρικό Οξύ 400-500 ml
Αποσμίνη – Απόσμηση.
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων.
Καθαριστικό/συντηρητικό
δαπέδων μηχανής.
Ισχυρό καθαριστικό για δύσκολους
ρύπους.
Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης
με ουδέτερο ph
Υγρό καθαρισμού τζαμιών και
υαλοπινάκων.
Υγρό καθαρισμού υαλοπινάκων με
πώμα έτοιμο για ψεκασμό σε τεμ.
Των 450-750 ml περίπου
Καθαριστικό χαλιών-μοκετών για
χρήση σε μηχανή.
Γυαλιστικό ανοξέιδωτων
επιφανειών.
Παχύρευστη χλωρίνη.
Χλωρίνη σε τεμ. των 2-5 lit
Απορρυπαντικό σκόνη πλυσίματος
για επαγγελματικό πλυντήριο
ρούχων σε συσκευασία 15-20 kgr
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων,
υγρό σε συσκ. 15-20 lit
Απορρυπαντικό ρούχων σε σκόνη,
για πλύσιμο στο χέρι σε συσκ. 1-2
kgr περίπου
Απορρυπαντικό πλυντηρίου
ρούχων, σε συσκ. 5 kgr περίπου
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων,
σε συσκ. 1-5 lit
Αφαλατικό υγρό πιάτων, σε συσκ.
2-5 lit περίπου
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων,
σε συσκ. 1-5 lit
Ταμπλέτες απορρυπαντικού
πλυντηρίου πιάτων
Αλάτι Πλυντηρίου Πιάτων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΟ

8,62

60

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
517,20

ΛΙΤΡΟ

8,70

60

522,00

10,44

λΙΤΡΟ

7,85

100

785,00

15,70

ΛΙΤΡΟ

6,65

120

798,00

15,96

ΛΙΤΡΟ

5,00

540

2.700,00

54,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

720

720,00

14,40

ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

0,40
3,52
4,00

900
110
1.020

360,00
387,20
4.080,00

7,20
7,74
81,60

ΛΙΤΡΟ

4,22

90

379,80

7,60

ΛΙΤΡΟ

3,92

100

392,00

7,84

ΛΙΤΡΟ

2,32

440

1.020,80

20,42

ΛΙΤΡΟ

1,10

170

187,00

3,74

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

720

720,00

14,40

ΛΙΤΡΟ

7,90

40

316,00

6,32

ΛΙΤΡΟ

7,32

20

146,40

2,93

ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

2,55
1,50

3.520
800

8.976,00
1.200,00

179,52
24,00

ΚΙΛΟ

3,80

1.270

4.826,00

96,52

ΛΙΤΡΟ

2,30

800

1.840,00

36,80

ΚΙΛΟ

1,30

50

65,00

1,30

ΚΙΛΟ

3,80

500

1.900,00

38,00

ΛΙΤΡΟ

2,00

200

400,00

8,00

ΛΙΤΡΟ

5,50

100

550,00

11,00

ΛΙΤΡΟ

7,00

50

350,00

7,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,19

1.200

228,00

4,56

ΚΙΛΑ

1,55

200

310,00

6,20

ΠΟΣΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10,34
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Α/Α

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ΕΙΔΟΣ
Απορρυπαντικό με δυνατότητα
χρήσης σε χειρωνακτικό
καθαρισμό σκευών κουζίνας
Υγρό σαπούνι πιάτων σε τεμ. των
500-1000 ml
Σκόνη καθαρισμού μαρμάρων 500
gr
Καθαριστικό επίπλων
Καθαριστήρες περσίδων.
Εργαλείο πλύσεως επιφανειών με
γουνάκι.
Ανταλλακτικό γουνάκι επιφανειών.
Σετ καθαρισμού τζαμιών.
Ανταλλακτικό γουνάκι τζαμιών.
Ανταλλακτικό λάστιχο
υαλοκαθαριστήρων τζαμιών.
Ξύστρες δαπέδου.
Ανταλλακτική λάμα για ξύστρα
δαπέδου.
Ξύστρα για τζάμια με
ανταλλακτικό.
Ανταλλακτική λεπίδα ξύστρας
τζαμιών.
Τσιμπιδάκι αιχμηρών
αντικειμένων.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΙΤΡΟ

3,50

720

2.520,00

50,40

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

600

480,00

9,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,90

480

432,00

8,64

ΛΙΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

5,98
5,80

25
38

149,50
220,40

2,99
4,41

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,50

60

990,00

19,80

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

6,00
90,00
5,00

60
14
40

360,00
1.260,00
200,00

7,20
25,20
4,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,45

50

172,50

3,45

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

9,88

60

592,80

11,86

8,57

8

68,56

1,37

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,00

60

600,00

12,00

ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

9,27

8

74,16

1,48

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,12

60

247,20

4,94

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5,00

120

600,00

12,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

34,42

32

1.101,44

22,03

ΤΕΜΑΧΙΟ

8,93

56

500,08

10,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,50

45

157,50

3,15

ΤΕΜΑΧΙΟ

175,00

18

3.150,00

63,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,30

1.200

2.760,00

55,20

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1
ΛΙΤΡΟΥ

1,60

260

416,00

8,32

2,10

300

630,00

12,60

ΚΟΥΤΙ 4000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

9,00

300

2.700,00

54,00

ΠΑΚΕΤΟ

0,40

5.700

2.280,00

45,60

43

Πανάκια ξεσκονίσματος δαπέδου.

44

49

Βάση ξεσκονίσματος δαπέδου.
Κοντάρι για βάση ξεσκονισματος
δαπέδου.
Κουβάς οικιακής χρήσης με στίφτη
10 lit.
Σετ σφουγγαρίσματος (τροχήλατοδιπλό- κομπλέ)
Σαμπουάν σε τεμ. των 750-1000
ml περίπου
Αφρός ξυρίσματος σε τεμ. 300 ml

50

Κρεμοσάπουνο.

51

Χειροπετσέτες ζικ-ζακ.

52

Χαρτοπετσέτες απλές (πακέτο 80100 φύλλων)

53

Χαρτί κουζίνας 500-1000 gr.

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

1,42

3.100

4.402,00

88,04

54

Χαρτί υγείας διπλών φύλλων.

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

0,62

7.500

4.650,00

93,00

55

Χαρτί υγείας, σε ρολά 100-150 gr,
λευκού χρώματος

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΡΟΛΟ

0,17

80.000

13.600,00

272,00

45
46
47
48
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΖΕΥΓΟΣ

0,75

200

150,00

3,00

56

Γάντια πολλαπλών χρήσεωνκουζίνας ελαστικά.

57

Πλαστικές ποδιές μιας χρήσεως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5,00

250

1.250,00

25,00

58

Σκουφάκι απλό με λάστιχο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

2,20

150

330,00

6,60

ΚΙΛΟ

5,00

970

4.850,00

97,00

ΚΙΛΟ

4,50

970

4.365,00

87,30

ΚΙΛΟ

1,21

870

1.052,70

21,05

ΚΙΛΟ

1,21

680

822,80

16,46

ΚΙΛΟ

4,70

1.880

8.836,00

176,72

ΚΙΛΟ

6,60

1.480

9.768,00

195,36

ΚΙΛΟ

1,50

680

1.020,00

20,40

ΚΙΛΟ

4,00

830

3.320,00

66,40

ΚΙΛΟ

1,40

680

952,00

19,04

ΡΟΛΟ

0,35

2.500

875,00

17,50

ΚΙΛΟ

1,68

800

1.344,00

26,88

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

2.710

1.897,00

37,94

ΚΙΛΟ

1,68

600

1.008,00

20,16

ΛΙΤΡΟ

5,00
ΣΥΝΟΛΑ

20
131.084

100,00
121.931,04

2,00
2.438,62

59

60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 72Χ90
CM
Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 100Χ120
CM
Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ, 75Χ105
CM
Σακούλες κόκκινες για τη χωριστή
συλλογή των Επικίνδυνων
Αποβλήτων τύπου ΑΕΑ
Σακούλες μαύρες απορριμμάτων
60Χ80 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμμάτωνχονδρές 90Χ100 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων
80Χ90 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων
50Χ55 cm.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων χονδρές 100Χ120 cm.
Σακούλες λευκές σε ρολό
Σακούλες διαφανείς για τη
συλλογή ιματισμού, 80Χ110 cm.
Σάκκοι υδατοδιαλυτοί για τη
συλλογή και το πλύσιμο
μολυσμένου ιματισμού.
Σακούλες διαφανείς για τη
συλλογή απορριμάτων 125Χ150
cm.
Υγρό καθαρισμού μαγειρείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL
(συμπληρώνεται ή σφραγίδα)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΑ

………./………/2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα, υπογραφή)
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 2).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………5 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..,
ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)(πλήρη επωνυμία)........................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) ............................…………
β)(πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .......................…………..
γ)(πλήρη επωνυμία)...............,ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .......................…………………..6
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ................................................ 7 της/του (Αναθέτουσας
Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α
τμήμα/τα ..................................................8
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση,
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 9 από
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..10
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 11.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 12.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

12

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
όπως υποσημείωση 3.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.0812
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)(πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ........................... (διεύθυνση) ..................... (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ………..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2
3
4
5
6
7
8

9

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης
ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από
τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α
Αριθμός
Είδους (α/α)
σύμφωνα με
το
Παράρτημα
της
παρούσας
Διακήρυξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Αντιγραφή
Ζητούμενης
Τεχνικής
Προδιαγραφής
σύμφωνα με το
Παράρτημα της
παρούσας
Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Στη στήλη
Η απάντηση του προσφέροντα
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ» η
σχετικά με τη συμφωνία ή μη
απάντηση «ΝΑΙ»
με τις τεχνικές απαιτήσεις της
είναι υποχρεωτική
Διακήρυξης.
σε όλες τις
προδιαγραφές που
αναφέρονται στο
Παράρτημα
Τεχνικές
Προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σαφής
παραπομπή στα
επισυναπτόμενα
έγγραφαεγχειρίδια, προς
τεκμηρίωση
της
απάντησης

………./………/2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. ¨Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 03010
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΑΓΚΑΔΑ 196, Τ.Κ. 56 429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- Τηλέφωνο: 2313 324112
- Ηλ. ταχυδρομείο: klotsotirae@psychothes.gr & promithies@psychothes.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.psychothes.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CPV: 39830000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
Αριθμός Διακήρυξης Νο 013/2020 Συστημικός Αριθμός 104692
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).

Σελίδα | 77

20PROC007963415 2020-12-30
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
δωροδοκίαix,x·
απάτηxi·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[]
Ναι
[]
Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- 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
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
αναφερθούν
αναφερθούν
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
λεπτομερείς
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
πληροφορίες
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]

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

συνάψει

ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;

Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
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,
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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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxiii που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxiv -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
Σελίδα | 84

20PROC007963415 2020-12-30
στα έγγραφα της σύμβασης
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται [……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις διακήρυξη):
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών […...........]
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει Περιγραφή
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi:

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

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη [] Ναι [] Όχι
διενέργεια ελέγχωνxxxvii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……]
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: 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 αναφέρονταιxxxix, 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
δωρεάνxl.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης [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 …………..[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της
συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Κοινό Διαγωνισμό Νο 013/2020 για την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού.
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68
παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
xxxiii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxiv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.
xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xxxviii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xl
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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