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                Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της  
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”,
-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων και 
διαχείρισης  (ΚΗΜΔΗΣ)  -
 -Το υπ’ αρίθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) με 
θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών 
και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών υγείας και της Ε.Κ.Α.Π.Υ.» 
- Την υπ’ αρίθμ.  15/18-09-2018, θέμα 11ον, με ΑΔΑ: 61Β54690ΒΞ-Μ0Ο απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., 
που αφορούσε την έγκριση του πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νοσοκομείου 
μας ανά ΚΑΕ και ανά CPV, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
δαπανών, του οικονομικού  έτους 2018 όπως αυτός ισχύει.
- Το υπ’ αριθμό πρωτ.  5618/24-9-2018 έγγραφό μας προς την Ε.Κ.Α.Π.Υ. με το οποίο διαβιβάσαμε τον 
πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και  Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας,  ανά ΚΑΕ και ανά CPV.
- Την υπ’ αρίθμ.  17/8-10-2018  θέμα  5ον (ΑΔΑ:  ΨΣ9Δ4690ΒΞ-ΖΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. του  Γ.Ν.Ζ., 
έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ζ.,    Καθώς και 
- Την έκθεση ανάληψης  δαπάνης: 0/1415, 953/0 , ΑΔΑ: 6Ρ354690ΒΞ-60Σ , Ποσού:  100,00€ (για το 2018) 
- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ     
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την διενέργεια  Πρόχειρου Μειοδοτικού  Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: 
Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.

(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) 

Προϋπολ. δαπάνης  22.580,65 € προ ΦΠΑ ή  28.000,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, 
για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει  την  Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου του 
2018   και  ώρα  13:00 και  ενιαία  χωρίς  διάκριση  σταδίων  /  φάσεων (Ν.  4412/2016,  Άρθρο  117 
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»,  παράγρ.  4…  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής). 

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος 
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο,   μέχρι και την ίδια  ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα     πριν   της ορισθείσης,  για την αποσφράγιση των προσφορών.  

Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  υπηρεσία  μας,  με  οποιοδήποτε  τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ. 
και  θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια 
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου    http  ://  www  .  zante  -  
hospital  .  gr  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές 

διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Στην περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, θα δημοσιεύονται στους 

ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. 
 Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
Διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 
διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών}  που  δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ.  
11, του ν.4412/2016)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους  ειδικούς,  γενικούς όρους & προδιαγραφές της παρούσης, 
οι οποίοι  είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους,  συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

   Έγγραφα της παρούσας διαδικασίας κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
είναι  η παρούσα Διακήρυξη  με τα κάτωθι  Παραρτήματα,   που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.. Ζητούμενο έργο, Προδιαγραφές,  Γενικοί- Ειδικοί  όροι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.. Το σχέδιο της σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

Καθώς και τις  συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της  διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Άρθρο   1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                   

http://www.zante-hospital.gr/
http://www.zante-hospital.gr/
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1.1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον 
προσφέροντα.  Αν  υπάρχουν  διορθώσεις,  η  επιτροπή  κατά  τον  έλεγχο  θα  μονογράψει  τις  διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό   με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων 
των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
1.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν  
συντάσσονται  στην   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ  (άρθρο  92,  παρ.4  του  ν.  4412/2016)   και  τα  οποία  θα 
κατατεθούν  πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
1.4.  Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική προσφορά) 
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. 
Εφ΄ όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή 
προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Η  ανωτέρω  αποσφράγιση-αξιολόγηση  των  προσφορών  (δικαιολογητικών  -  τεχνική  –  οικονομική) 
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 
προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των φακέλων των 
προσφορών  των  άλλων  συμμετασχόντων,  θα  γίνει  ενώπιον  της  επιτροπής  και  χωρίς  να  επιτρέπεται  η 
φωτοαντιγραφή.
1.5. Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
    Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,  
    Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
                          6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

    Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,  
    Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, 
    Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,  
    Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος  από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
1.6. Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και  ειδικότερα τα εξής: 
- ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τοποθετούνται σε  χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
-  TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο φάκελο,  επίσης  μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

=====Οι υποφάκελοι, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου====

Άρθρο   2…   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.  Εντός του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής επισυνάπτεται υποχρεωτικά  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.1599/1986  (Α'75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 
β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του,  σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας  
Αρχής για αναβολή, ακύρωση,  ματαίωση του διαγωνισμού 
γ) δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και
δ)  οποιοδήποτε  έγγραφο  ζητηθεί  από την  Επιτροπή Διεξαγωγής  και  Αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  θα 
κατατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο, εντός τριών (3) ημερών
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Επίσης στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα επισυνάπτονται: : 
---- το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)   {το οποίο επισυνάπτεται} 
συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να 
φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  προ  της  καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια 
Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ. 
----   ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ,  εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  / 
εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 

2.2. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β/ 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-
2016)  για  δημόσιες  συμβάσεις  κατά  τα  αναφερόμενα  στην  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15/2016  (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  www  .  eaadhsy  .  gr  ,  {  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-
symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn }
 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το έντυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή 
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www  .  eaadhsy  .  gr  . 
Το  περιεχόμενο  του  αρχείου  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης και  οι  οικονομικοί  φορείς 
συντάσσουν τη σχετική απάντηση τους και  αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986. 
2.2.1. Το TEΥΔ υποβάλλουν: 
--οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε, 
--ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε 
--σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι  νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:  Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 
υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύμφωνα  με  το  ισχύον  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
(Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15 της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του  ΤΕΥΔ,  υπογράφουν  στο  Μέρος  VI Τελικές  δηλώσεις  του  ίδιου  (και  όχι  διαφορετικού  για  κάθε 
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
2.2.2. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ανταποκρίνεται  στις καταστάσεις εκείνες 
για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή,  με  βάση τα  έγγραφα της  σύμβασης,  μπορούν  να 
αποκλεισθούν  και  περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: 

Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή,
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, 
Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού (περιγράφονται παρακάτω), 
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής,..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις

2.2.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016)
Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)  προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι  
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους (παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016): 
  α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  24  ης  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 οικον. φορέα, 
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  γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
  δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
  ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές  
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο 2  της  Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την  
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές.
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία  ή/ και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που  
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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.  Σχετική  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού 
φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.
2.2.3.6.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,  
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.9.  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.
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα  ή  στο  κράτος  –  μέλος  εγκατάστασής  τους  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του 
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),  με  αντικείμενο  που  σχετίζεται  με  την 
παρούσα προμήθεια.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις   εξής  ενότητες:

α) Τ  εχνική προσφορά   (πρωτότυπη, σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή  CD-  σε επεξεργάσιμη 
μορφή) στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει την προσφερόμενη υπηρεσία και δηλώνει τις τυχόν 
αποκλίσεις σε σχέση με τους ζητούμενους γενικούς  και ειδικούς   όρους και προδιαγραφές της   Διακήρυξης
Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει: Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, 
σφραγίδα εταιρείας.
β) Πληροφορίες, Δηλώσεις ή Πιστοποιητικά που αφορούν την Προσφερόμενη Υπηρεσία. 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης, από το οποίο θα προκύπτει η κάλυψη απαιτήσεων του 
Παραρτήματος  1. της παρούσης: «Ζητούμενο έργο,  Προδιαγραφές,  Γενικοί- Ειδικοί  όροι» 
γ) ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΙΜΕΣ. 
-- Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

==Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα  καταγράφονται τα  περιεχόμενα αυτής==.

Σημείωση:  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 επικυρωμένων  
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 (βλ. και σημείο 6.2.) 

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.  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά (πρωτότυπη, σε ένα 

αντίγραφο και  σε  ηλεκτρονική μορφή  CD,  σε επεξεργάσιμη μορφή)  και  πρέπει  να φέρει  ημερομηνία, 
ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας.  

Στην  οικονομική προσφορά,  επί ποινή αποκλεισμού  ,     αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή  ΑΝΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  που θα δοθεί  σε € (ολογράφως & αριθμητικώς) και  θα περιλαμβάνει : 
- οποιαδήποτε δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσης 
-όλα τα έξοδα που απαιτούνται (όπως : υλικά συσκευασίας ανά δείγμα, έξοδα μετακίνησης των 
οχημάτων  - οδηγών, τυχόν διαμονή τω οδηγών κ.λ.π.) για την παραλαβή των δειγμάτων από τους 
χώρους του Νοσοκομείου μας έως  την παράδοση των δειγμάτων στους χώρους του Τμήματος του 
Κέντρου Μοριακού Ελέγχου ΕΚΕΑ Αθηνών που θα υποδειχθεί . 
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- τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων  καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις 
ισχύουσες  διατάξεις,  εκτός  του  Φ.Π.Α.  ο  οποίος   θα  αναγράφεται  χωριστά  {σε  περίπτωση  δε,   που 
αναγράφεται εσφαλμένος, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία}.

Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή της υπηρεσίας  δεν πρέπει  να υπερβαίνει  την τιμή του 
παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. (www  .  epromy  .  gr  ) (εάν η υπηρεσία, έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), 
κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για την 
συγκεκριμένη  υπηρεσία  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  (Ν. 3918/2.04.2011).

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη, η τιμή προσφοράς ανά μηχάνημα, προ  ΦΠΑ

Σημειώνεται ότι: 
- Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη   κρίνεται απαράδεκτη 
- Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα παραμείνει  σταθερή και δεν θα υπόκεινται σε καμία αύξηση μέχρι 
και  την  οριστική  παραλαβή  των  εργασιών.  Αποκλείεται  η  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  ή 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, 
βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.
-  Προσφορές  που  δε  δίνουν  τις  τιμές  σε  ευρώ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ευρώ  με  ξένο  νόμισμα θα 
απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.
- Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει  έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής  Προσφοράς  θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση.  Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην 
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος 
της Προσφοράς.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα  δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
-  Η  τιμή  της  προσφοράς  δεν  υπόκεινται  σε  μεταβολή κατά  την  διάρκεια  του  χρόνου  ισχύος  της.  Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά 
την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν 
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση  της  ανάλυσης  της  Οικονομικής  Προσφοράς.  Εάν  και  μετά  την  παροχή  της  ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά  από  τους  συμμετέχοντες,  επιπλέον  στοιχεία, 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται 
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο   3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια  {90} ημερών  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Άρθρο   4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
4.1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  από  Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον 
σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου  και ενιαία    χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων   (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) 
 4.2. Για την τελική επιλογή του αναδόχου  λαμβάνεται υπόψη, η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων 
των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση  τους όρους της διακήρυξης 
4.3. Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
4.4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν  αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές  της  διακήρυξης  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων οργάνου 

http://www.epromy.gr/
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Άρθρο   5…ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     
5.1. Το  Νοσοκομείο,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του 
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την οριστική ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή 
του διαγωνισμού. 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  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
5.2. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 
90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» {Ισότιμες  θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή 
και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές}.
 

Άρθρο   6…   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο   7… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ     
7.1.  Μετά την τεχνική και  οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται  το σχετικό  πρακτικό  από τα μέλη της 
επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του. 
Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης  του πρακτικού,  γνωστοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.  
7.1.1. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας από 
δέκα (10) ημερών έως το αργότερο  είκοσι (20) ημερών (παρ. 1, του άρθρου 103 του ν. 4412/2016) από την  
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  επίκαιρων**  αποδεικτικών  μέσων  – 
δικαιολογητικών,   που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 7.2., 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 της παραγράφου 2.2.4 αυτής.
** αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
τους, το  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται αυτά, σε σχέση με την 
ημερομηνία της πρόσκλησης,   είναι το τελευταίο 2μηνο   
7.1.2.  Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο [στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς,  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού]  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  στο  Γ.  Ν. 
Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

7.2. Για την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ της παραγράφου 
2.2.3,   ο  προσφέροντας,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος») 
υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
  α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος  
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
  β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου  
κράτους - μέλους ή χώρας 
Επίσης  για την  παράγραφο  2.2.3.2  να κατατεθεί και  Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, 
αναφορικά με τους  οργανισμούς κοινωνικής  ασφάλισης στους  οποίους   οφείλει  να καταβάλει  εισφορές 
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(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου  
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  2.2.3.4,  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 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 και 2.2.3.4.
  γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  Υπεύθυνη  Δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον 
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι  δεν έχει  
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
  δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου  επαγγελματικού ή 
εμπορικού  μητρώου του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε 
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το  οποίο πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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.
  ε) 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.
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον 
συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη, και  
ούτω καθεξής.

Άρθρο   8…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα  σε    δέκα  (10)  ημέρες   από  την  παραλαβή  της 

ανακοίνωσης  κατακύρωσης,   για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  προσκομίζοντας  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 5 % επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος (17) μηνών 
{Ν.  4412/2016, παρ. 1β & 4,  του  άρθρου 72 «Εγγυήσεις»}.  
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 των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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8.1. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση 
την κατακύρωση,  την σχετική διακήρυξη και  την τεχνική  -  οικονομική προσφορά του αναδόχου,  κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
8.2. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται για  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα 
του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό,  για τρεις (3) ακόμη μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές.  
(Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της αρχικής συμβατικής  δαπάνης, που θα συνεπάγεται περαιτέρω 
οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης). 
8.3. Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  αυτοδίκαιας  λύσης της  σύμβασης,  μετά  από  έγγραφη 
ενημέρωση  του  αναδόχου,  εφ’  όσον  ζητηθεί  η  λύση  της  από  Ανώτερο  Κρατικό  Φορέα  εκτός  του 
Νοσοκομείου,  χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-αναδόχου, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,  από 
την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016).
 8.4.   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. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, ν. 4412/2016).
8.5.  Η σύμβαση θεωρείται  ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του ν.4412/2016, 
όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α)   Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
8.6.  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 
κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου. 4. Η 
Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου.

Άρθρο 9…    ΕΝΑΡΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
Ορίζεται άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης 

Άρθρο   10 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Ο ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 

έκπτωτος (άρθρα 203, 204  του ν. 4412/2016) από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της  
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον,  μπορεί  να  του  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό 
αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου.
Η  παραλαβή των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 (Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016).
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή / και παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις  
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
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Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης,  η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται  να προβεί  στην  οριστική 
παραλαβή των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /  και  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
Αν παρέλθει  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και  δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. 

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης δεν  επιστρέφεται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο   11… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
11.1. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας του παραδοθέντος έργου μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού,  από την  αρμόδια επιτροπή. 
Ελάχιστα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  πληρωμή του  αναδόχου,  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 200, παραγρ. 5, του ν.4412/2016, είναι: 
α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται από 
αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την  παραλαβή των Υπηρεσιών και 
παρακολούθησης των όρων της σύμβασης    
β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 
που θα έχει  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου,   Τ.Κ. 291 00,   ΑΦΜ: 999519547,  ΔΟ.Υ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ.  

 Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο: ο αριθμός της σχετικής σύμβασης, και  
η  σχετική ΑΔΑ της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου 
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

11.2. Τον  Ανάδοχο βαρύνουν  οι  υπέρ  Δημοσίου &  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης  στον τόπο και  
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) 0,06% 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,  Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & 
και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007
γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας (8%  για παροχή υπηρεσιών )   επί του καθαρού ποσού.

11.3. Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί  (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν 
σταθερά  και  δεν  θα  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  ή  αύξηση  έως  την  συμβατική  ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του Έργου.     

ΠΟΙΝΙΚΕΣ   ΡΗΤΡΕΣ  -  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης όπως π.χ. παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.λ.π.  ο ανάδοχος   θα 
υπόκειται  αρχικά  σε  έγγραφη  επίπληξη  στην  οποία  θα  καλείται  να  απολογηθεί  εγγράφως  από  το 
Νοσοκομείο,  στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής 
εργασιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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    Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο  
ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. 
    Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 
10% της μηνιαίας αποζημίωσης. 
     Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους  
όρους της σύμβασης εκτέλεσης της ανάθεσης και η εργασία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το 
διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Α.Α.  το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
=== Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος  αποδείξει ότι για την 
παράβαση του όρου της σύμβασης, οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.

Ά  ρθρο  12…  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της 

παρούσης διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 

εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή  
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου

Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και 
διατάξεις 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
                                         ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ζητούμενο έργο,  Προδιαγραφές,  Γενικοί- Ειδικοί  όροι

Ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.
(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) 

Προϋπολ. δαπάνης  28.000,00 € συμπερ. και του ΦΠΑ 24%, 
για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ως κάτωθι: 
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: από τον χώρο της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, δύο (2) φορές την 
εβδομάδα
- ΠΑΡΑΔΟΣΗ στο ΕΚΕΑ ΑΘΗΝΑ: την επόμενη ημέρα από την παραλαβή των δειγμάτων από τον χώρο 
της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΕΩΣ  ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται  από και προς το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του ΕΚΕΑ 
στην Αθήνα στο οποίο θα γίνεται έλεγχος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής.

Διευκρινίζεται ότι,  η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά 
δρομολόγιο μεταφοράς [συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας ανεξαρτήτως τύπου] από και προς το 
Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του ΕΚΕΑ στην Αθήνα
Οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών του αίματος καθορίζονται από την 
Οδηγία 2004/33/ΕΚ (άρθρο 5 και παράρτημα IV), η οποία ορίζει ότι η μεταφορά και η διανομή σε όλα τα 
στάδια  της  αλυσίδας  της  αιμοδοσίας  πρέπει  να  πραγματοποιείται  υπό συνθήκες  που  εξασφαλίζουν  την 
ακεραιότητα του προϊόντος. 
Η σημασία τήρησης και ελέγχου των καθοριζόμενων ορίων θερμοκρασίας (αλυσίδα ψύξης) είναι τεράστια, 
αφού αποκλίσεις από τα όρια αυτά, μπορεί να αλλοιώσουν δραστικά το προϊόν. Η «αλυσίδα ψύξης», που σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να σπάει, περιλαμβάνει την προετοιμασία, τη μεταφορά και την προαναλυτική 
φάση της παραλαβής κι αποτελείται από τα ακόλουθα εμπλεκόμενα μέρη: 
1. Την υπηρεσία αιμοδοσίας/ Κέντρο που πραγματοποιεί την αρχική προετοιμασία και συσκευασία. 
2. Τον μεταφορέα ο οποίος παραλαμβάνει και μεταφέρει το συσκευασμένο προϊόν. 
3. Την Υπηρεσία αιμοδοσίας / Κέντρο που παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τα προϊόντα 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος   υποχρεούται  :   
1.  Να  διαθέτει  εμπειρία  σε  ανάλογου  τύπου  μεταφορές  και  να  καταθέσει  αντίστοιχες  βεβαιώσεις  από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
2.  Να υποστηρίζει  το  εν  λόγω έργο με  ομάδα διαχείρισης  και  να  διαθέτει  ικανό στόλο  οχημάτων και 
κατάλληλα εκπαιδευμένους οδηγούς. Πρέπει να περιλαμβάνονται και οχήματα για μεταφορά σε ακραίες 
καιρικές  συνθήκες (πλημμύρα, καύσωνας,  χιόνι  κ.λ.π ).  Επιπρόσθετα,  τα οχήματα μεταφοράς πρέπει  να 
διατηρούνται  καθαρά  και  να  συντηρούνται  (ιδιαίτερα  το  σύστημα  κλιματισμού)  σε  τακτά  χρονικά 
διαστήματα βάσει γραπτής διαδικασίας, να συμπληρώνονται και αρχειοθετούνται τα σχετικά έντυπα. Τους  
θερινούς μήνες οι καμπίνες των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να κλιματίζονται συνεχώς και η θερμοκρασία 
των καμπίνων να ελέγχεται και καταγράφεται περιοδικά. 
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Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να αναφέρονται στη σύμβαση. 
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο 
οχημάτων  (άδειες  κυκλοφορίας,  βεβαιώσεις  καταλληλότητας).  Οι  οδηγοί  των  οχημάτων  να  είναι 
πιστοποιημένοι κατά  ADR. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση 
στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οδηγών (Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών, 
καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία δηλ. αναγγελίες πρόσληψης 
ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).
3. Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και φέρει αποκλειστικά την 
ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το μεταφερόμενο προϊόν. Το κόστος αποζημίωσης προκύπτει μετά 
από  υπολογισμό  του  ελάχιστου  κόστους  της  μονάδας  αίματος/  πλάσματος/  αιμοπεταλίων,  το  οποίο 
κυμαίνεται ανάλογα με τη διαδικασία  επεξεργασίας/ παρασκευής του.  Στον υπολογισμό του κόστους θα 
ληφθεί υπόψη η μέση Ευρωπαϊκή τιμή. 
4.  Ο  μεταφορέας  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποίηση  κατά  ISO 9000.  Να  κατατεθεί  το  σχετικό 
πιστοποιητικό. 
5. Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αντιμετώπισης και ικανοποίησης εκτάκτων – επειγόντων 
περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα σε ημέρες αργιών και διακοπών. 
6.  Ο μεταφορέας εξασφαλίζει  ότι  όλες  οι  αποστολές  παραλαμβάνονται  και  παραδίδονται  από/  προς  τις 
διευθύνσεις που ορίζει ο εντολέας. Τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται μόνο στις υπηρεσίες αιμοδοσίας/ 
κέντρα αίματος για τα οποία προορίζονται και σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο που υπογράφει το σχετικό 
έντυπο  παραλαβής  και  θέτει  την  σφραγίδα  της  υπηρεσίας.  Ο  μεταφορέας  οφείλει  να  ακολουθεί  το  
χρονοδιάγραμμα παραλαβών και παραδόσεων όπως αυτό έχει ορισθεί από τον εντολέα. 
Οι προγραμματισμένες αποστολές   θα πρέπει  να βρίσκονται  στις εγκαταστάσεις  τελικού προορισμού το 
μέγιστο εντός 12 ωρών από την ώρα παραλαβής τους.  
Για  τυχόν  αποκλίσεις,  από  το  καθοριζόμενο  από  τον  εντολέα  πρόγραμμα  παραλαβής  ή  παράδοσης,  ο 
μεταφορέας οφείλει να ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά τoν εντολέα και να ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία). 
Ο μεταφορέας υποχρεούται στη συμμόρφωση μεταφοράς όπως αυτή ορίζεται από τον εντολέα. 
Λεπτομέρειες  σχετικά  με  τη  φυσική  παράδοση  των  αποστολών  (πχ  δρομολόγια)  είναι  στην  κρίση  του 
μεταφορέα, δεν επιτρέπεται όμως η παράλληλη μεταφορά αποστολών με άλλα προϊόντα ευπαθή, επικίνδυνα,  
νωπά και  με  ανεπαρκή συσκευασία  ή  με  οτιδήποτε  άλλο,  έτσι  όπως αυτά  ορίζονται  από τους  διεθνείς  
κανόνες ADR. 
Όλες  οι  αποστολές  θα πρέπει  να  παρακολουθούνται  μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων,  ενώ τα  στοιχεία 
παράδοσης θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτα και διαθέσιμα. 
7. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με συσκευασία που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της ακεραιότητας και 
της  θερμοκρασίας  αποθήκευσης  του  αίματος  και  των  συστατικών  του  αίματος  κατά  τη  διανομή  και 
μεταφορά τους (Π.Δ.25 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ και προς την 
Οδηγία 2005/62/ΕΚ (EEL 256/1.10.2005) 
Ο  μεταφορέας  θα  πρέπει  να  διαθέτει  στην  υπηρεσία  αιμοδοσίας/  Κέντρο  την  απαραίτητη  ποσότητα 
διακριβωμένων συσκευασιών ειδικών προδιαγραφών για ελεγχόμενη θερμοκρασία, για τη διατήρηση του 
περιεχομένου σε θερμοκρασίες μεταξύ +2 οC έως + 6οC, σε θερμοκρασία δωματίου (+20 oC έως + 24oC),  
έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
Η διαδικασία συσκευασίας των αποστολών αποτελεί ευθύνη του αποστολέα και εκτελείται από τον ίδιο. 
Στην  περίπτωση  που  πραγματοποιούνται  αλλαγές  στα  υλικά  συσκευασίας  ή  στις  ακολουθούμενες  
διαδικασίες, θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα αρχικά προσφερόμενα 

ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Σε κάθε συσκευασία πρέπει να εσωκλείεται ή επισυνάπτεται έγγραφο (Δελτίο αποστολής) βάσει του οποίου 
πιστοποιείται η ημερομηνία, το είδος και η παραδιδόμενη ποσότητα, η αποστέλλουσα υπηρεσία καθώς και ο 
τελικός παραλήπτης. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να εσωκλείονται και ειδικά συνοδευτικά έγγραφα όπως 
π.χ. πιστοποιητικά ελέγχου. 
Κάθε αποστελλόμενη συσκευασία θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένη, σφραγισμένη και να φέρει τη  
σχετική ετικέτα με επισήμανση για τις συνθήκες φύλαξης και τον προορισμό καθώς και ότι πρόκειται για 
αίμα ή προϊόντα αίματος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το αίμα και τα προϊόντα του (έτσι όπως ορίζονται στην παρούσα) πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο  
ώστε: 
α) να αποφεύγεται η απώλεια των αναγνωριστικών τους στοιχείων 
β) να λαμβάνονται οι απαιτούμενες προφυλάξεις για την αποφυγή διαρροής ή θραύσης 
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γ) να είναι ασφαλή και να μην εκτίθενται σε εκτός ορίων επίπεδα θερμοκρασίας, φωτός, υγρασίας ή σε  
άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις ούτε σε μικροοργανισμούς ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. 
Η προσφερόμενη συσκευασία πρέπει  να έχει  λάβει  σχετική επικύρωση όσον αφορά στη διατήρηση της 
συνιστώμενης  θερμοκρασίας  αποθήκευσης  του  προϊόντος  για  τον  προτεινόμενο  μέγιστο  χρόνο  και  σε 
ακραίες τιμές θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά. 
Οι  προσφερόμενες  συσκευασίες  αντικαθίστανται  με  ευθύνη  του  μεταφορέα  όταν  υπάρχουν  ενδείξεις 
φθοράς, καταστροφής ή δεν είναι καθαρές. 
8. Η συσκευασία να περιλαμβάνει : 
•Πιστοποιημένη συσκευασία από μονωτικό υλικό που να κλείνει στεγανά (insulated box) 
•εξωτερική προστατευτική συσκευασία (χάρτινη ή από άλλο υλικό όπου αυτό είναι απαραίτητο) 
•τις απαραίτητες παγοκύστες 
•στατώ ή άλλο μέσο για την συσκευασία των δειγμάτων σε όρθια θέση 
•απορροφητικό υλικό (όπου χρειάζεται) 
•επαρκές  μονωτικό  υλικό  που  να  επιτρέπει  τη  διατήρηση  της  θερμοκρασίας  του  περιεχομένου  για 
τουλάχιστον 48 ώρες 
•απαραίτητες ετικέτες και λοιπά υλικά συσκευασίας. 
         Οι συσκευασίες προσφέρονται σε τρία ενδεικτικά μεγέθη και για όλες τις απαιτούμενες θερμοκρασίες : 
 Για μεταφορά   10-20 δειγμάτων  ή   2-  5 μονάδων αίματος (τύπος Α) 
 Για μεταφορά   21-50 δειγμάτων  ή   6-10 μονάδων αίματος (τύπος Β) 
 Για μεταφορά 51-100 δειγμάτων  ή 11-20 μονάδων αίματος (τύπος Γ) 
Για κάθε προϊόν (αίμα, πλάσμα, αιμοπετάλια, δείγμα) και τύπο συσκευασίας πρέπει να υπάρχουν οδηγίες 
συσκευασίας,  περιγραφή  των  εργασιών  συσκευασίας,  συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε  επικουρικής 
εργασίας,  και  του  χρησιμοποιούμενου  εξοπλισμού  και  να  κατατεθούν  οι  διαδικασίες  αξιολόγησης 
(validation) μέσω των οποίων εκδόθηκαν οι συγκεκριμένες οδηγίες. 
Για συγκεκριμένες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται από την αποστέλλουσα υπηρεσία αιμοδοσίας (μετά 
από οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α), να προσφέρεται η προβλεπόμενη συσκευασία για την κατηγορία UN 3373. 
Πηγή ψύξης είναι ειδικά gel-packs / παγοκύστες προστατευμένες με πλαστικό ή χαρτόνι και μη ερχόμενες  
απευθείας  σε  επαφή  με  το  προϊόν.  Αποδεκτές  οι  παγοκύστες  χωρίς  τη  σχετική  επένδυση  (πλαστικό  ή 
χαρτόνι), εφόσον στον κύριο περιέκτη περιλαμβάνεται υλικό ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το υπό 
μεταφορά προϊόν. 
Οι  επαναχρησιμοποιούμενες  παγοκύστες  θα  πρέπει  να  ελέγχονται  για  την  ακεραιότητα  τους.  Αν 
παρατηρηθεί βλάβη, τότε αντικαθίστανται με νέες με ευθύνη του μεταφορέα. 
Να προσδιορίζεται  ο αναγκαίος χρόνος και η θερμοκρασία ψύξης των προσφερόμενων παγοκυστών για 
κάθε προτεινόμενη συσκευασία, καθώς και ο απαραίτητος χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από την ψύξη 
της παγοκύστης μέχρι την τοποθέτηση της στην συσκευασία. 
Να περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης και ο ακριβής αριθμός των παγοκυστών για κάθε προτεινόμενη 
συσκευασία σε συνάρτηση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος, τον χρόνο μεταφοράς, την ποσότητα που 
μεταφέρεται, κλπ. 

ΦΥΛΛΟ    ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   των  ζητουμένων   Απαιτήσεων  - Γενικών  Όρων  –  Προδιαγραφών, 
υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα

Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι  υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των 
προσφερομένων υπηρεσιών  σε  σχέση με τα ζητούμενα, σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα . 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      Γενικού Όρου ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ

1 να διαθέτει  ……………. ΝΑΙ ΝΑΙ ή  ΟΧΙ ……
2 να υποστηρίζει ………… ΝΑΙ

Ο συμμετέχων θα πρέπει να απαντά  στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.
     Όλα τα αναγραφόμενα πρέπει να τεκμηριώνονται επακριβώς, με παραπομπές  στην Ελληνική γλώσσα.  
Για ευχερή αναζήτηση των ανωτέρω, η Τεχνική προσφορά (στην οποία θα περιλαμβάνονται πιστοποιητικά, 
άδειες κ.λ.π.), θα πρέπει να φέρει  συνεχή αρίθμηση από το  πρώτο μέχρι το τελευταίο φύλλο .

Τα   σχετικά έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την συμμόρφωση των   
Γενικών Όρων   θα κατατεθούν  από τους συμμετέχοντες στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      
ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑΣ

ΣΧΕΤΙ
-ΚΗ 

ΣΕΛΙ- 
ΔΑ

1 Να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογου τύπου μεταφορές και να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς . ΝΑΙ

2

Να υποστηρίζει το εν λόγω έργο με ομάδα διαχείρισης και να διαθέτει ικανό στόλο οχημάτων 
και  κατάλληλα  εκπαιδευμένους  οδηγούς.  Πρέπει  να  περιλαμβάνονται  και  οχήματα  για 
μεταφορά σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πλημμύρα, καύσωνας, χιόνι κ.λ.π ). Επιπρόσθετα, τα 
οχήματα  μεταφοράς  πρέπει  να  διατηρούνται  καθαρά  και  να  συντηρούνται  (ιδιαίτερα  το 
σύστημα  κλιματισμού)  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  βάσει  γραπτής  διαδικασίας,  να 
συμπληρώνονται  και  αρχειοθετούνται  τα σχετικά έντυπα. Τους θερινούς μήνες οι καμπίνες 
των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να κλιματίζονται συνεχώς και η θερμοκρασία των καμπίνων 
να ελέγχεται και καταγράφεται περιοδικά.

        Τα οχήματα  να υπόκεινται  στον  Ν.3534/07,  οι  σχετικές  διατάξεις  του οποίου  να  
αναφέρονται στη σύμβαση. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η  
προσκόμιση στοιχείων κατ’  ελάχιστον  δύο (2)  οχημάτων (άδειες  κυκλοφορίας,  βεβαιώσεις 
καταλληλότητας). 
-  να κατατεθούν Αντίγραφα  των Αδειών κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) οχημάτων,  που 
να αναφέρεται η μεταφορά βιολογικού υλικού τα οποία θα απασχοληθούν αποκλειστικά και 
μόνο με το έργο αυτό

Οι οδηγοί των οχημάτων να είναι πιστοποιημένοι κατά ADR. Για την κάλυψη των αναγκών 
εκτέλεσης  του  έργου  απαιτείται  η  προσκόμιση  στοιχείων  κατ’  ελάχιστον  δύο  (2)  οδηγών 
(Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών, καθώς και τo αποδεικτικό 
για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία δηλ.  αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ και  
ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).

ΝΑΙ

3

Να  ασφαλίζει  τα  είδη  που  μεταφέρει  για  οποιαδήποτε  φθορά  ή  αλλοίωση  και  φέρει 
αποκλειστικά  την  ευθύνη για  κάθε ζημιά  που τυχόν υποστεί  το  μεταφερόμενο προϊόν.  Το 
κόστος αποζημίωσης προκύπτει  μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους της μονάδας 
αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων,  το  οποίο  κυμαίνεται  ανάλογα  με  τη  διαδικασία 
επεξεργασίας/παρασκευής  του.  Στον  υπολογισμό  του  κόστους  θα  ληφθεί  υπόψη  η  μέση 
Ευρωπαϊκή τιμή.

ΝΑΙ

4
Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9000. Να κατατεθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό. ΝΑΙ

5
Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αντιμετώπισης και ικανοποίησης εκτάκτων – 
επειγόντων περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα σε ημέρες αργιών και διακοπών. ΝΑΙ

6

Ο  μεταφορέας  εξασφαλίζει  ότι  όλες  οι  αποστολές  παραλαμβάνονται  και  παραδίδονται 
από/προς τις διευθύνσεις που ορίζει ο εντολέας. Τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται μόνο 
στις  υπηρεσίες  αιμοδοσίας/κέντρα  αίματος  για  τα  οποία  προορίζονται  και  σε  πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο που υπογράφει το σχετικό έντυπο παραλαβής και θέτει την σφραγίδα της 
υπηρεσίας. 

ΝΑΙ

7

Η  μεταφορά  να  πραγματοποιείται  με  συσκευασία  που  θα  διασφαλίζει  τη  διατήρηση  της 
ακεραιότητας  και  της  θερμοκρασίας  αποθήκευσης  του  αίματος  και  των  συστατικών  του 
αίματος κατά τη διανομή και μεταφορά τους (Π.Δ.25 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς  την  Οδηγία  2005/61/ΕΚ  και  προς  την  Οδηγία  2005/62/ΕΚ  (EEL 256/1.10.2005).  Ο 
μεταφορέας  να  διαθέτει  στις  υπηρεσίες  αιμοδοσίας/Κέντρα  την  απαραίτητη  ποσότητα 
διακριβωμένων  συσκευασιών  ειδικών  προδιαγραφών  για  ελεγχόμενη  θερμοκρασία,  για  τη 
διατήρηση  του  περιεχομένου  σε  θερμοκρασίες  μεταξύ  +2οC έως  +  6οC,  σε  θερμοκρασία 
δωματίου  (+20  oC  έως  +  24oC),   έτσι  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  πίνακα.  Η 
προσφερόμενη  συσκευασία  πρέπει  να  έχει  λάβει  σχετική  επικύρωση  όσον  αφορά  στη 
διατήρηση της συνιστώμενης θερμοκρασίας αποθήκευσης του 
προϊόντος  για  τον  προτεινόμενο  μέγιστο  χρόνο  και  σε  ακραίες  τιμές  θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά. 

ΝΑΙ
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8

Η συσκευασία να περιλαμβάνει : 
•Πιστοποιημένη συσκευασία από μονωτικό υλικό που να κλείνει στεγανά (insulated box) 
•εξωτερική  προστατευτική  συσκευασία  (χάρτινη  ή  από  άλλο  υλικό  όπου  αυτό  είναι 
απαραίτητο) 
• τις απαραίτητες παγοκύστες 
•στατώ ή άλλο μέσο για την συσκευασία των δειγμάτων σε όρθια θέση 
•απορροφητικό υλικό (όπου χρειάζεται) 
•επαρκές μονωτικό υλικό που να επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του περιεχομένου 
για τουλάχιστον 48 ώρες 
•απαραίτητες ετικέτες και λοιπά υλικά συσκευασίας

ΝΑΙ

9

Οι συσκευασίες να προσφέρονται σε τρία ενδεικτικά μεγέθη και για όλες τις απαιτούμενες 
θερμοκρασίες : 
• Για μεταφορά 10-20 δειγμάτων ή 2-5 μονάδων αίματος (τύπος Α) 
• Για μεταφορά 21-50 δειγμάτων ή 6-10 μονάδων αίματος (τύπος Β) 
• Για μεταφορά 51-100 δειγμάτων ή 11-20 μονάδων αίματος (τύπος Γ) 
Για  κάθε  προϊόν  (αίμα,  πλάσμα,  αιμοπετάλια,  δείγμα)  και  τύπο  συσκευασίας  πρέπει  να 
υπάρχουν  οδηγίες  συσκευασίας,  περιγραφή  των  εργασιών  συσκευασίας, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε επικουρικής εργασίας, και του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και να κατατεθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης (validation) 
μέσω των οποίων εκδόθηκαν οι συγκεκριμένες οδηγίες. 

ΝΑΙ

Διευκρινίζεται ότι, ο τύπος συσκευασίας μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τον αρ. αιμοληψιών. 

Οι ακριβείς ώρες παραλαβής/ ημέρα θα καθοριστούν από τα Κέντρα Αίματος και μπορεί να 
περιλαμβάνουν και Σαββατοκύριακα και αργίες

Ενδεικτικός αριθμός δρομολογίων: οκτώ  (8-9) αποστολές ανά μήνα.

Τα  έγγραφα   πιστοποιητικά καταλληλότητας), βεβαιώσεις, εγκρίσεις,   άδειες, δηλώσεις  κλπ, (τα οποία   
να είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα, που αφορούν το συγκεκριμένο έργο 

και   έχουν ήδη κατατεθεί στην Υπηρεσία μας,  
(από προσφορές,  σε προηγούμενους  διαγωνισμούς)  και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, 

δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν ξανά. (Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 
Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει  στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του

Α) ποια  έγγραφα είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο και σε ποιόν διαγωνισμό και
 β) ότι  αυτά  βρίσκονται σε ισχύ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και  
είναι  αποκλειστικός  και  μόνος  υπεύθυνος  ποινικά και  αστικά για  κάθε ατύχημα που ήθελε  συμβεί  στο 
προσωπικό του.  Το  Νοσοκομείο  δεν  έχει  καμιά  αστική  ή  ποινική  ευθύνη  για  κάθε  αξίωση εκ  μέρους 
οιοδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής 
του αναδόχου 

2.  --Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία 
(Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων 
φόρων,  υγεία-ασφάλεια  εργατών   και  θα  ευθύνεται  έναντι  Ελληνικών  Αρχών  για  την  τήρηση  κάθε 
υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα 
προκληθεί  στην  Υπηρεσία  μας  ή  σε  οιονδήποτε  τρίτο,  εφ’  όσον  αυτή  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του 
Αναδόχου ή του Υπαλλήλου του ή των Εργασιών του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                                               ΖΑΚΥΝΘΟΣ         …………….-20..
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                     ΑΡ ΠΡΩΤ                 …………
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                             
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
ΤΗΛ. : 26953-60606                                  
FAX : 26950-22245
E-mail : grafprom@1547.syzefxis.gov.gr

        
ΘΕΜΑ:   ΣΥΜΒΑΣΗ     υπ’ αρίθμ. ……………….    / 20.. 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ: ……………..    ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……....   

Για την ανάθεση του έργου: ……    
Συμβατικού Τιμήματος ……………  € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ:  0/,  ΑΔΑ: 4690ΒΞ-,  Ποσού:  € (για το 2019)

            Επίσης πριν  την υπογραφή της σύμβασης  θα  πρέπει  να κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον προμηθευτή: τα  
Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης,  που  αναγράφονται  στο  Άρθρο  7,  παρ.  2. «Για  την  ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ  ΜΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της  υπ’ αρίθμ. Πρωτ…………., με ΑΔΑ:…….. και ΑΔΑΜ:…….. 
διακήρυξης του Νοσοκομείου μας.

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, εκδόθηκε  και  κατατέθηκε  η κάτωθι  
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης {Ν. 4412/2016, παρ. 1β & 4,  του  άρθρου 72 «Εγγυήσεις »}:

Τ…………………….. – Υποκατάστημα…………………..
Αριθμός Εγγυητικής
Αξίας  5% επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α ……………. €
Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης ( 17 μηνών) 

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  1...   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -  ΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ  2...   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ  3...   ΕΝΑΡΞΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ  4...   ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ  5...   ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ  6...   ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠ. ΑΡΙΘΜ  .: …..   / 20..  
Στην Ζάκυνθο  σήμερα την ………………………….20.., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
- Αφενός το Γ.Ν. Ζακύνθου  που εδρεύει στην οδό Γαϊτάνι, ΤΚ. 29100  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον Διοικητή  κ.. ………………………..,  και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται  στην παρούσα 
σύμβαση ως « η Αναθέτουσα Αρχή »
- και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία  ……  
με  ΑΦΜ……………………  υπάγεται  στη  ΔΟΥ……………………..…  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κο 
……………………………………..., ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το............. και η οποία στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1)  Την  υπ’  αριθμ.  ………………,  με  ΑΔΑ  …………  διακήρυξη  Πρόχειρου  Μειοδοτικού   Διαγωνισμού  του 
Νοσοκομείου μας  για την ανάθεση του έργου: «……………… » (  CPV …….  ) (ΚΑΕ …….) για τις ανάγκες του 

mailto:grafprom@1547.syzefxis.gov.gr
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Νοσοκομείου μας,
2) Την από ……….. προσφορά του αναδόχου,
3) Την υπ. αριθ. ………………..απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου μας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του ΠΜΔ  που διενεργήθηκε την ………………, προϋπολ. δαπάνης  …………. € συμπερ. και του ΦΠΑ,  
σύμφωνα με: …………………..

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αντίκλητος  Το  πρόσωπο  που  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  με  έγγραφη  δήλωσή  του,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για  τις  ενδεχόμενες  ανάγκες  επικοινωνίας  της  Αναθέτουσας Αρχής  με αυτόν  και  αυτός  με υπεύθυνη δήλωσή του 
αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου.  Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των 
τηλεομοιοτυπιών. Έργο: όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1.  της παρούσης  Σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης:  Η ημερομηνία εγκατάστασης  και  η έναρξη των εργασιών.  Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.  Επιτροπή 
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  Έργου  (ΕΠΠΕ):  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο που  ορίζεται  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την  
παραλαβή  (τμηματική – οριστική).Παραδοτέα:  Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα,  προϊόντα και  υπηρεσίες  που ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.Προθεσμίες: τα 
αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες,  που αρχίζουν να  υπολογίζονται  από την επομένη της 
πράξης,  ενέργειας  ή  γεγονότος  που  ορίζεται  στη  Σύμβαση  ως  αφετηρία.  Όταν  η  τελευταία  ημέρα  του  χρονικού  
διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  Προσφορά:  η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την  εκτέλεση του Έργου, 
όπως  είναι  δυνατό  να  τροποποιηθεί  ή  συμπληρωθεί.  Συμβατικά  τεύχη  :  Τα  τεύχη  της  Σύμβασης  μεταξύ  της 
Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου,  καθώς και  όλα  τα  τεύχη  που  τη  συνοδεύουν και  τη  συμπληρώνουν  και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.  Συμβατικό 
τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ  1...   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -  ΤΙΜΗ
Ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.

(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) 
για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. ……………… διακήρυξη του Νοσοκομείου και την από ……………… κατατεθειμένη 
προσφορά του αναδόχου 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί στον ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό:
Των (.. ευρώ και ….. λεπτά)    (….. €)  
+ ΦΠΑ  24 %   (.. ευρώ και ….. λεπτά)    (  …..   €)    
Σύνολο  (.. ευρώ και ….. λεπτά)    (….. €)  

Στο παραπάνω ποσό:   Περιλαμβάνονται:………………..    
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση ή αύξηση 
έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι  
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Το 
Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιοδήποτε μισθωτού του αναδόχου και  
η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 
2.  --Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία)  και  τις  διατάξεις  για  αμοιβές,  ωράριο  εργασίας,  κοινωνικών  παροχών,  αποζημιώσεων  φόρων,  υγεία-
ασφάλεια εργατών  και θα ευθύνεται έναντι Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από 
αυτούς. 
3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στην 
Υπηρεσία μας ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Υπαλλήλου του ή 
των Εργασιών του 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ   ΡΗΤΡΕΣ  -  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης όπως πχ. παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.α. ο ανάδοχος   θα υπόκειται  
αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, στην συνέχεια θα  
συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών το οποίο και θα εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
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    Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το  
5% της μηνιαίας αποζημίωσης. 
    Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της 
μηνιαίας αποζημίωσης. 
     Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της  
σύμβασης εκτέλεσης της ανάθεσης και η εργασία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Α.Α.  το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
=== Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος  αποδείξει ότι για την  παράβαση 
του όρου της σύμβασης, οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.

Επίσης  η  σύμβαση θα περιέχει τα αντίστοιχα  κεφάλαια της παρούσης :
- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-    ΕΝΑΡΞΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-    ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-    ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ  6...   ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσης διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Σε  περίπτωση  διαφορών  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ'  
αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου

Ύστερα από αυτά, συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 
από τους συμβαλλόμενους σε δυο (2) πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, παρέμεινε στην 
υπηρεσία μας και το άλλο πήρε ο ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(ακολουθούν υπογραφές)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
[ΤΕΥΔ]

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή   και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [  Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [  ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ]
- Τηλέφωνο: [26953-60606]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ grafprom  @1547.  syzefxis  .  gov  .  gr   ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [ Ανάθεση του έργου:

«Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο» (CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς 
δεμάτων» ) (ΚΑΕ  0439)   
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [εκτός ΠΠΥΥ]

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

mailto:grafprom@1547.syzefxis.gov.gr
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

α) [……]

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

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

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

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

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές  
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη 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; 

[] Ναι [] Όχι

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

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:

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

[] Ναι [] Όχι 

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  
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι
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αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών  
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις  
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα  
που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[…]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  
αναφέρετε:

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική  
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής xxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

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

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

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

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

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 
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

η αντίστοιχη αξία)

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

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

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

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

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

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

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

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

[……..........................]

[……]

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

[……]

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

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
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θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για  
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να  
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο  
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxli 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;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]

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

[……]

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

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

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

[……]

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

[....……]

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

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και  
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxliv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας  
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των  
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη  
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση  
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς  
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που  
αναφέρονταιxlvi, 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  
δωρεάνxlvii.

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας  
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να  
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να  
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου  
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiΒλέπε 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.
iiiΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vΕιδικότερα 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.”
viiΣύμφωνα 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. 
viiiΌπως 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).
ixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xΌπως 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).
xiΚατά 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.
xiiΌπως 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.
xiiiΌπως 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”.
xivΌπως 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.".
xvΗ 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 )
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΟικονομικός 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) 
xxΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση 
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiΣτην 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). 
xxiiΣημειώνεται 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 
xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxivΌπως 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)
xxviΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται  αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.  
3863/2010.
xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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xxixΠρβλ 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)
xxxiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και  
άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiiΌπως  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.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxvΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxixΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά 
αγαθά ή υπηρεσίες.
xlΌσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις  
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xliΟ 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.
xliiΕπισημαίνεται  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. 
xliiiΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlviΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviiΥπό 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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