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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΘΘΣ 1 

Ρόλθ ΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 47100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2681361128 

Φαξ 2681021414 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@gnartas.gr 

Κωδικόσ NUTS GR 211 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ MΡΟΚΟΣ Γ. –ΤΣΩΛΑ Ρ.- ΑΑΒΑΝΤΙΝΟΥ . 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gnartas.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΑΣ», αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (κατ’ άρκρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 
4412/2016) και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (ΝΡΔΔ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ,  για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 
διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι www.gnartas.gr 

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 
Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o τακτικόσ προχπολογιςμόσ του  
Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ, του Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ, του Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ, του Ξενϊνα 
Ψυχαργϊσ. 
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 Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 1611 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2017-2018  του  Γ.Ν. Άρτασ, του Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ, 
του Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ, του Ξενϊνα Ψυχαργϊσ. 
 
 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου 
τησ ςύμβαςησ  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια Υγρϊν Καυςίμων του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Άρτασ και των τμθμάτων αρμοδιότθτάσ του : Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ, Ξενϊνασ 
Ψυχαργϊσ.             

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 09135100-5 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ, 09134200-
9 ΚΑΤΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΩΝ ΝΣΙΗΕΛ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ), 09132100-4 ΒΕΝΗΙΝΘ 
ΑΜΟΛΤΒΔΘ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ : ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ, ΚΑΤΙΜΟ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΩΝ ΝΣΙΗΕΛ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ), ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο πόςο των 468.958,98 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ :378.192,73 €, ΦΡΑ: 
90.766,25 €) για ζνα (1) ζτοσ για το Γ.Ν. Άρτασ. 

B) Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΣΑ: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ, ΚΑΤΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΩΝ ΝΣΙΗΕΛ 
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ), ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο πόςο των 5.864,95 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ : 4.729,80 €, ΦΡΑ: 
1.135,15 €) για ζνα (1) ζτοσ για το Κ.ΕΦ.Ι.ΑΡ. Άρτασ. 

Γ) Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΣΑ : ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο πόςο των 993,24 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24 % (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ :801,00 €, ΦΡΑ: 192,24 €) για ζνα (1) ζτοσ για το 
Δ.Ι.Ε.Κ.  Άρτασ. 

Δ) ΞΕΝΩΝΑ ΨΤΧΑΡΓΩ :  ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο πόςο των 1.489,86 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ : 1.201,50 € ,ΦΡΑ: 288,36 
€) για ζνα (1) ζτοσ για τον ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΓΩΣ. 

Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 477.307,03 

 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 384.925,02€  ΦΡΑ : 
92.382,01 €). 

Γίνονηαι δεκηές προζθορές για ηο ζύνολο ηης προμήθειας ή για οριζμένα από ηα ζηηούμενα 
είδη, διεσκρινίζεηαι δε ρηηά όηι οι προζθορές πρέπει να καλύπηοσν ζηο ζύνολο ηης 
προκηρστθείζας ποζόηηηας ηοσ είδοσς ή ηων ειδών ηης ως άνω προμήθειας.   
Προζθορές για μέρος ηης ζηηούμενης ποζόηηηας δεν γίνονηαι δεκηές.  
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ (ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΙ % , ΕΠΙ 

ΣΘ ΔΙΑΜΟΡΦΟΤΜΕΝΘ ΜΕΘ ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ΣΘ ΠΕ ΑΡΣΑ.) 

 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

Α) ΚΕΙΜΕΝΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ 
Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ” 
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του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”,  

του π.δ 80/2016  113/2010 ( Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει 
ςιμερα.  

τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

τον Ν. 3438/2006 (άρκρο 13) « Σφςταςθ Συμβουλίου Εκνικισ Ενεργειακισ Στρατθγικισ- 
φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ.  

 

Β) ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων »  

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),  
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των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Τθν υπϋ αρικ. 4658/6-9-2016 (Φ.Ε.Κ 2937/15-9-2016) ΚΥΑ « Ζγκριςθ  Ρρογράμματοσ 
Ρρομθκειϊν Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων (ΡΡΥΦΥ) των Εποπτευομζνων Φορζων Υγείασ για το 
ζτοσ 2015 ( πιςτϊςεισ 2016-2017)  με χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το 
πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων , τισ λοιπζσ πθγζσ. 
 
Τα υπ’ αρικ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-2016 και 4963/5-10-2016 ζγγραφα τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ περί οριςμοφ φορζων Διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του 
Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.ΥΦ.Υ.) ζτουσ 2015, 
πιςτϊςεισ 2016-2017  

 Tθν υπϋαρικμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων περί ζγκριςθσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.  

Τθν κατευκυντιρια οδθγία 15 (Απόφαςθ 161/2016 ) με κζμα Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το 
«Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016(Α 147)»  

Τθν υπ’ αρικ. 5/13-2-2015  κζμα 8ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  περί εγκρίςεωσ 
του Ρρογράμματοσ  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ) ζτουσ 2015, πιςτϊςεισ 
2016-2017. 

Το από 27-9-2016  email τθσ 6θσ  ΥΡΕ ςχετικά με τθν ζγκριςθ  ΡΡΥΦΥ  ζτουσ 2015 -
ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017 ςφμφωνα με το αρικ. 4708/16-9-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ και το ΦΕΚ Βϋ2937/15-9-2016.  

Το από 13-10-2016 email τθσ 6θσ  ΥΡΕ  ςχετικά με τον οριςμό φορζων  υλοποίθςθσ του  
ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 -ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017, ςφμφωνα με τα αρικ. 4972/6-10-2016, 
4747/20-9-2016, 4963/5-10-2016  ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ    

Τθν αρικμ. 10/11-4-2017 (κζμα 3ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

Τθν υπ’ αρικ.  12/11-5-2017 (κζμα 18ο ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί 
ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
 Τθν  αρικμ. 9393/26-5-2017  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : 6ΟΨ64690ΒΒ-Ξ3Α  
για το Γ.Ν. ΑΤΑΣ 
Τθν  αρικμ. 9398/26-5-2017  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : 7ΔΕΥ4690ΒΒ-Ι9Η  για 
το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. ΑΤΑΣ 
Τθν  αρικμ. 9399/26-5-2017  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : 69ΞΟ4690ΒΒ-ΣΘΚ  
για το Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΤΑΣ 
Τθν  αρικμ. 9400/26-5-2017  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : Ω1Ω4690ΒΒ-Χ0  
για τον ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΓΩΣ 
 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια 
διαγωνιςμού  
Θ θμερομθνία ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 2 Ιουνίου θμζρα Παραςκευι  
2017  και ϊρα 15:00 μ.μ.. 
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Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 3 Ιουλίου 2017 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 15:00 μ.μ..  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 7 Ιουλίου 2017, θμζρα Παραςκευι 
και ϊρα 11:00 π.μ..  

1.6 Δημοςιότητα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
29/05/2017 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικμόσ Ρροκιρυξθσ ςτθν 
Ε.Ε S: 2017/S 105-210958 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΔΜΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 
40590 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται   ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ 2/6/2017 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ και 
δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο ςτισ 2/6/2017, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 

 ςτισ : 

 Ο ΛΟΓΟ 

 ΗΧΩ ΣΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ 

 ΜΑΧΗΣΗ  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτισ 2/6/2017  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.gnartas.gr  ςτισ 2/6/2017 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί : α)  ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
email : info@acci.gr β) ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ e-
mail : root@ebeth.gr γ) ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ epimarta@otenet.gr 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει είτε τθν Ανακζτουςα Αρχι είτε 
τον Οικονομικό Φορζα κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 77 παρ. 
5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 όπως σσμπληρώθηκε  με το άρθρο 46 

τοσ Ν.3801/09, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ            

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού 
Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ε.Ε.E.. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – Ποςότητεσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – χϋδιο ύμβαςησ  

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
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οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 

2.1.4 Γλώςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα εφόςον ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

2.1.5 Εγγυόςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
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Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 
τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (βλ. 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
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επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται  ςτο 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
εκτόσ ΦΡΑ ι το 2 % επί των προςφερόμενων ειδϊν εκτόσ ΦΡΑ. (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ VI 
παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
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μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ 
παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
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επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 
ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

2.2.5 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 
διαχεύριςησ (όπου απαιτεύται) 
Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά 
εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα. 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορών  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, α) το προβλεπόμενο από το 
άρκρο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ ΙΙ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7  

Επιςθμαίνεται ότι : 

1. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) όπωσ αυτό ζχει οριςτεί ςε μορφι αρχείου pdf, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

Φζρει δε θμερομθνία εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

2.Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου  eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο επικουρικό αρχείο .xml, που βρίςκεται 
ςυνθμμζνο θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, προκειμζνου 
να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε 
μορφι αρχείου .pdf, μζςω τθσ διαδρομισ: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ ι όχι του θλεκτρονικά ςυνθμμζνου ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ, επικουρικοφ αρχείου .xml, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 
προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd), να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να 
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό 
και αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και 
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να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το 
υποβάλλουν. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα ςυνθμμζνα αρχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ υπάρχει το αρχείο του 
ΕΕΕΣ ςε μορφι .pdf το οποίο λειτουργεί ωσ πρότυπο, προκειμζνου οι οικονομικοί φορείσ να 
βοθκθκοφν ςτθν ςυμπλιρωςι του. 

4. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του (ΕΕΕΣ), 
παρζχονται ςτον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 τθσ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016 και ςτισ εξισ 

θλεκτρονικζσ πφλεσ : 

- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

- http://www.promitheus.gov.gr 

 

Και 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι     προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.2.6.2  Αποδεικτικϊ μϋςα  
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 
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πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό 
ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 
Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 
αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν όςα ζγγραφα αναφζρονται ςτθν παράγραφο αυτι (όπου απαιτείται). 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 
τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   
 

2.3.1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ και ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επι 
ηοις % , επί ηης διαμορθούμενης μέζης λιανικής ηιμής πώληζης από ηο ημήμα 
Εμπορίοσ ηης  ΠΕ Άρηας  

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 
Διακιρυξθσ  για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ 
/τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
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ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  
 [Ηλεκτρονική Διαδικαςία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 
και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 
παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 
προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 
που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
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ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf 
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

  2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω 
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό 
Προςφορϊ»  
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε 
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ) και το 
υποβάλλουν θλεκτρονικά ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. 
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ( και ΡΑΑΤΘΜΑ VI  παροφςασ). 

γ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 
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το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 , ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι     προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ,  περιγράφοντασ ακριβϊσ 
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών 
 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω  και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V 
(Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα (λίτρο). 

 *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ  ςε μορφι pdf.+ 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, 
ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ 
τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του 
ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν τιμι αναφοράσ για τα  αντίςτοιχα είδθ 
που προςφζρουν. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει 
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα 
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τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ V, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Θα παρακραηείηαι : 

 α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

Ο ΦΠΑ καηαβάλλεηε από ηην σπηρεζία. 

 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 
 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα τριακοςίων εξιντα (360) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο 
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 
 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

17PROC006278247 2017-06-02



25 

 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 7 Ιουλίου 2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ..  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των 
τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για 
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ 
άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, 
τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ςφμφωνα με το άρκρο 360 Ν. 4412/2016  
προδικαςτικι προςφυγι. 
 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - 
Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ), 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το 
Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 
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μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και 
ωσ εξισ:  Ροςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για 
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016)  ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 
και ποςοςτό (Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 
4412/2016) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.  
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  
 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον λάβει χϊρα θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2.. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ – Προςωρινό Δικαςτικό 
Προςταςύα 
 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει 
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ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 
νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147). Θ 
προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ 
του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το 
οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω 
άρκρο, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφυγισ μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι 
αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010. 

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ 
προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν Α.Α. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ 
τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι 
ςυντελοφνται μετά τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV 
(άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ  
 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει, αρμόδια είναι τα πολιτικά και/ι διοικθτικά 
Δικαςτιρια τθσ περιφζρειασ Άρτασ. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεργολαβύα 
 

Ο Ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ.  

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου   

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 
 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  
 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ 
του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται 
ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
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Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  
 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 
τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα άρκρο 203 και 
επ. του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί 
τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ  ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 
ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των 
ςυμβϊςεων 
 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), να αςκιςει 
προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
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Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 
6.1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ζχει ολόκλθρθ τθν εκάςτοτε αιτοφμενθ ποςότθτα 
καυςίμου. Δεν μπορεί να επικαλεςκεί ζλλειψθ για οποιαδιποτε αιτία, εκτόσ αν αυτό 
βεβαιϊνεται από το Τμιμα Εμπορίου. 

Θ Βενηίνθ Αμόλυβδθ κα παραδίδεται  από τον προμθκευτι ςτθν ζδρα του ςτα οχιματα του 
Γ.Ν. Άρτασ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ. 

    Το πετρζλαιο κζρμανςθσ-κίνθςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ του Γ. Ν. Άρτασ και των 
άλλων υγειονομικϊν μονάδων με δαπάνθ και ευκφνθ του προμθκευτι, τακτικά και 
ανελλιπϊσ φςτερα από αίτθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

     Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ εντόσ 
εικοςιτετραϊρου (εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ), κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ι 
τθλεομοιοτυπίασ (Fax). 

    Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετϊντασ τθν 
υπθρεςία μασ και ςε περίπτωςθ που από υπαιτιότθτά του δθμιουργθκεί οποιαδιποτε 
ανωμαλία κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 2286/95 και του Ρ. Δ. 173/90 και κα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του 
Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα 
VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί 
και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των 
υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν 
να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από 
αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων 
που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να 
ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 
αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο 
μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.3  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 
 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δεύγματα – Δειγματοληψύα  
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού 
Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ  
 

ΜΔΡΟ Α’: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα αφορά τθν  προμικεια Υγρϊν Καυςίμων του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ και 
των τμθμάτων αρμοδιότθτάσ του : Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ, Ξενϊνασ Ψυχαργϊσ, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 477.307,03 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, θ οποία είναι 
ενταγμζνθ ςτο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν 2015-Ριςτϊςεισ 2016 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων (Διεκνισ) με γραπτζσ 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο  
βάςει τιμισ (το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επι τοισ % , επί 
τθσ διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ από το 
τμιμα Εμπορίου τθσ  ΠΕ Άρτασ) 

   

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν: 

2/6/2017 

Θμερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν 

3/7/2017 

Θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν 

7/7/2017 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ (Γρ. Προμθκειϊν)  

(ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕΩ ΣΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΘΔΘ  

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔOYΣ 

ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ, ΚΑΤΙΜΟ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΩΝ ΝΣΙΗΕΛ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ), 

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ), (  (Ωσ παρακάτω πίνακασ και  

Παράρτθμα IV των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

09135100-5 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ, 09134200-9 ΚΑΤΙΜΟ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΘΣΘΡΩΝ ΝΣΙΗΕΛ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ), 

09132100-4 ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

www.gnartas.gr 
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ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΡΙΑΚΟΙΕ ΕΞΘΝΣΑ (360) ΘΜΕΡΕ 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ 

ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ, Κ.Ε.ΦΙ.ΑΠ. Άρτασ, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ , 

Ξενϊνασ Ψυχαργϊσ. 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΦΡΑ 

Γ.Ν. ΑΡΣΑ : 468.958,98 € 

Κ.Ε.ΦΙ.ΑΠ. ΑΡΣΑ : 5.864,95 € 

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΣΑ : 993,24 €  

ΞΕΝΩΝΑ ΨΤΧΑΡΓΩ : 1.489,86 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 477.307,03 €  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ 
Τον προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  

 ΚΑΕ 1611 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Λίτρο 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ εμφαίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ζνα (1) ζτοσ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ΣΤΟ 

ΦΕΚ 
2/6/2017 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΕΡΙΣΘΜΘ 

ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ 

ΕΝΩΣΘΣ 

29/5/2017 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ 
2/6/2017 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ Κ.Ε.ΦΙ.ΑΠ. Άρτασ, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτασ , 

Ξενϊνασ Ψυχαργϊσ. 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR211) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ 
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ΕΙΔΩΝ κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ          
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –Ε.Ε.Ε..  
ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ EΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΘ (ΕΕΕ) 

Α. ΟΔΘΓΙΕΣ 

1. Σι είναι το ΕΕΕ και το θλεκτρονικό ΕΕΕ (eΕΕΕ); 

Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και 

των ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό 

ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο 

τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να 

αποκλειςτοφν από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
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Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται 

από τθν ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ 

ενδζχεται να ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε 

περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι 

άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ 

(προεπιλογι) από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 

Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο 

διαδίκτυο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd 

 

2 . Ποιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ; 

Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει: 

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα 

ΕΕΕΣ κακορίηοντασ τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 

 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να 

τθλεφορτϊνει και να εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων 

κακϊσ και των οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ 

(Frequently Asked Questions - FAQ), όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ 

υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και εφαρμογισ του eEEEΣ. 

 

3. Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

για χριςθ ςε διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΘΔΘΣ; 

Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και 

υποβολισ : 
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I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, 

ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που 

επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε 

μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σθμειϊνονται τα εξισ: 

 Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί 

«Εξαγωγι». 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί 

«Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF 

(virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι 

του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό 

αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 

αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ 

π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

 

ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 

 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ 

και κοινοποιείται ζτςι μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

διακιρυξθσ και  

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 

φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι 

απάντθςθ τουσ. 

 

4. Πϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν 

που διενεργοφνται μζςω του ΕΘΔΘ; 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το 

πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ 

ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 
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4.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ 

προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό 

αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν 

τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί 

«Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF 

(virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι 

του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό 

αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 

αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ 

π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

 

4.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο 

του δ/ςμου, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι 

υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) 

να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν 

τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 

απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά 

και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 

 

5. Μζρθ και ενότθτεσ του ΕΕΕ 

Το ΕΕΕΡ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  

- Μζροσ I. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα. 

- Μζροσ II. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα.  

- Μζροσ III. Κριτιρια αποκλειςμοφ:  

- Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ (θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι 

βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). Θ εφαρμογι τουσ είναι 

επίςθσ υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 

δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ φορείσ εκτόσ των 

ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν να εφαρμόςουν τα εν λόγω κριτιρια 

αποκλειςμοφ).  
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- Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (θ 

εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι, βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ, ςε περίπτωςθ τελεςίδικθσ και δεςμευτικισ απόφαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, 

θ εφαρμογι τουσ είναι επίςθσ υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ 

φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν να εφαρμόςουν αυτοφσ 

τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ. Να ςθμειωκεί ότι θ εκνικι νομοκεςία οριςμζνων κρατϊν μελϊν 

μπορεί να κακιςτά τον αποκλειςμό υποχρεωτικό επίςθσ και όταν θ απόφαςθ δεν είναι 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι).  

- Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα (βλζπε άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) (περιπτϊςεισ ςτισ 

οποίεσ μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείσ· τα κράτθ μζλθ μποροφν να 

καταςτιςουν υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ τθν εφαρμογι αυτϊν των λόγων 

αποκλειςμοφ. Σφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, όλοι οι 

ανακζτοντεσ φορείσ, είτε είναι ανακζτουςεσ αρχζσ είτε όχι, μποροφν να αποφαςίςουν να 

εφαρμόςουν αυτοφσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ ι μπορεί να τουσ ηθτθκεί από το οικείο 

κράτοσ μζλοσ να το πράξουν).  

- α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ  

- Α: Καταλλθλότθτα.  

- Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

- Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  

- Μζροσ VI. Τελικζσ δθλϊςεισ. 

Β. To Ε.Ε.Ε.Σ είναι θλεκτρονικά διακζςιμο ςτο πεδίο ανάρτθςθσ του εν λόγω 

Διαγωνιςμοφ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ (https://www.gnartas.gr ), κακϊσ και 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ (αρ. 

θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ 40590), ςε μορφι PDF με όνομα αρχείου «espd-

request.pdf» και ςε μορφι xml με όνομα αρχείου «espd-request.xml». 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Άλλεσ Δηλώςεισ  
Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 

οποία να δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων οι   προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

17PROC006278247 2017-06-02

https://www.gnartas.gr/


41 

 

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΟΟΣΗΣΕ  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΤΙΜΩΝ  

 

      Θ προμικεια καυςίμων κα καλφψει τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου , τθσ  

Σχολισ Νοςθλευτϊν, του Ψυχαργϊ, του ΚΕΦΙΑΡ του Νομοφ Άρτασ. 

Θ ποιότθτα των καυςίμων κα είναι θ ίδια με των κρατικϊν διυλιςτθρίων και κα πρζπει να 
πλθροφν απόλυτα τισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου, των ςχετικϊν νόμων 
κακϊσ και των εκάςτοτε ιςχυουςϊν ςχετικϊν Αγορανομικϊν Διατάξεων κατά περίπτωςθ: 

 1. Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν Υπ.απόφαςθ 1) 

467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεφχοσ Β' 2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεφχοσ Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 

ΦΕΚ 332/2004 τεφχοσ Β' 4) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεφχοσ Β' . 

 2. Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν Υπ.απόφαςθ 1) 

514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεφχοσ Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεφχοσ Β'  3) ΑΧΣ 316/2010 

ΦΕΚ 501/2012 τεφχοσ Β'. 

 3. Θ βενηίνθ αμόλυβδθ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθν Υπ.απόφαςθ 1) ΑΧΣ 

510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεφχοσ Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεφχοσ Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 

ΦΕΚ 501/2012 τεφχοσ Β'  

     Ωσ τιμι ςφμβαςθσ ορίηεται θ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των πρατθρίων που 
ευρίςκονται ςε απόςταςθ μζχρι εννζα χιλιομζτρων (9km) από το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ 
Άρτασ. Αυτι κα γνωςτοποιείται από το Τμιμα Εμπορίου ςτον προμθκευτι κάκε Δευτζρα 
και κα ιςχφει για όλθ τθν εβδομάδα.       

     Το πετρζλαιο κίνθςθσ που κα χορθγείται ςτο Γ. Ν. Άρτασ και ςτισ άλλεσ υγειονομικζσ 
μονάδεσ , κα πρζπει να πλθροί τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ των Ελλθνικϊν διυλιςτθρίων. Ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ζχει ολόκλθρθ τθν εκάςτοτε αιτοφμενθ ποςότθτα καυςίμου. 
Δεν μπορεί να επικαλεςκεί ζλλειψθ για οποιαδιποτε αιτία, εκτόσ αν αυτό βεβαιϊνεται από 
το Τμιμα Εμπορίου. 

    Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ του Γ. Ν. Άρτασ και των άλλων 
υγειονομικϊν μονάδων με δαπάνθ και ευκφνθ του προμθκευτι, τακτικά και ανελλιπϊσ 
φςτερα από αίτθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

     Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ εντόσ 
εικοςιτετραϊρου (εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ),κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ι 
τθλεομοιοτυπίασ (Fax). 

    Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετϊντασ τθν 
υπθρεςία μασ και ςε περίπτωςθ που από υπαιτιότθτά του δθμιουργθκεί οποιαδιποτε 
ανωμαλία κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 2286/95 και του Ρ. Δ. 173/90 και κα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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    Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των καυςίμων κα γίνεται από τριμελι επιτροπι , θ 
οποία κα ορίηεται  από τον Διοικθτι του Γ.Ν. Άρτασ. 

    Αντικείμενο τθσ επιτροπισ κα είναι : 

1. O ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποςοτικά εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον 
προμθκευτι. 

2. Ζλεγχοσ μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν του είδουσ , όπωσ χρϊματοσ κ.λ.π. 

3. Θ παραλαβι κα γίνεται με ςφνταξθ αντίςτοιχου εντφπου παραλαβισ, όπου κα 
αναφζρεται αναλυτικά το είδοσ, θ ποςότθτα και κάκε άλλο διακριτικό γνϊριςμα του 
χορθγοφμενου καυςίμου και κα υπογράφεται από τον προμθκευτι και τθν επιτροπι. Σε 
περίπτωςθ άρνθςθσ κα 

γίνεται ςχετικι παρατιρθςθ ςτο πρωτόκολλο. 

  Ποιοτικοί ζλεγχοι – Δειγματολθψία 

1. Ο ζλεγχοσ διακρίνεται ςε : 

1.1. Ροιοτικό και 

1.2. Ροςοτικό 

1.1 Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςυνίςταται : 

1. Στθν παρατιρθςθ του χαρακτθριςτικοφ χρϊματοσ για το κάκε είδοσ καυςίμου ( π.χ 
πετρζλαιο κζρμανςθσ κόκκινο, πετρζλαιο κίνθςθσ ςε φυςικό χρϊμα κιτρινωπό). 

2. Στθ λιψθ δειγμάτων και τθν αποςτολι τουσ για εργαςτθριακό ζλεγχο ςτθν αρμόδια 
χθμικι υπθρεςία. Θ δειγματολθψία διενεργείται , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
κατά τθν ϊρα τθσ εκφόρτωςθσ όταν κρικεί ςκόπιμο ι οπωςδιποτε ςε κάκε περίπτωςθ 
αμφιβολίασ για τθν ποιότθτα. Σε περίπτωςθ διενζργειασ εργαςτθριακοφ ελζγχου, θ 
επιτροπι παραλαβισ λαμβάνει απ ευκείασ τα δείγματα και τα αποςτζλλουν ςτθν αρμόδια 
χθμικι υπθρεςία ι καλεί τθν αρμόδια Δ/νςθ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου. Θ 
δειγματολθψία γίνεται παρουςία του Βυτιοφορζα. Ο Βυτιοφορζασ κατά τθν ϊρα τθσ 
εκφόρτωςθσ αφοφ του ηθτθκεί υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ 
δείγμα του καυςίμου ποςότθτασ ενόσ λίτρου , το οποίο κα λαμβάνεται, από τον ςωλινα 
εκφόρτωςθσ μετά τθν διζλευςθ των είκοςι πρϊτων λίτρων. 

1.2 Για τον ποςοτικό ζλεγχο παραλαβισ των καυςίμων κα πρζπει: 

Ρζρα από τθν καταγραφι τθσ ζνδειξθσ του μετρθτοφ του βυτιοφόρου να ζχει υπολογιςτεί θ 
χωρθτικότθτα των δεξαμενϊν που αποκθκεφεται το καφςιμο και με ειδικζσ 
βακμολογθμζνεσ βζργεσ να μετράται το φψοσ του καυςίμου πριν και μετά τθν παράδοςθ ( 
προμζτρθςθ – επιμζτρθςθ δεξαμενισ). Τα φψθ αυτά κα ςθμειϊνονται ςτο Δελτίο πϊλθςθσ, 
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 282 τθσ 07/2009 Αγορανομικισ διάταξθσ για τθν διανομι 
πετρελαίου κζρμανςθσ και κίνθςθσ. Εφόςον  διαπιςτωκεί διαφορά μεταξφ τθσ ζνδειξθσ του 
μετρθτι του βυτιοφόρου και τθσ ζνδειξθσ τθσ δεξαμενισ του καταναλωτι, κατά τθν 
ογκομζτρθςθ τθσ τελευταίασ μετά τθν παράδοςθ ,λαμβάνεται πάντα υπόψθ θ ζνδειξθ τθσ 
ογκομετρθκείςασ δεξαμενισ.( άρκρο 291 τθσ 07/2009 Αγορανομικισ  διάταξθσ). 

 Σε περίπτωςθ μθ κανονικοφ δείγματοσ θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθ 
δειγματίηουςα υπθρεςία (Ρανεπιςτιμιο ι Δ/νςθ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου). 

 Εάν κατά τον ζλεγχο των δειγμάτων διαπιςτωκεί ότι το δείγμα είναι κανονικό ι μθ 
κανονικό – νοκευμζνο, τότε θ δαπάνθ του ελζγχου βαρφνει τον προμθκευτι. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΟΟΣΘΣΕ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 
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     ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ 

(LT) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΘΕΙ

Α ΔΑΠΑΝΘ ςυμπ. 
ΦΠΑ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 5.800 8.946,85 € 

2 Kαφςιμο πετρελαιοκινθτιρων ντίηελ 273.215 348.272,63 € 

3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 112.500 111.739,50 € 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 468.958,98 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΣΑ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ 

(LT) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ ςυμπ. ΦΠΑ 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 500 771,28 € 

2 Καφςιμο πετρελαιοκινθτιρων ντίηελ 100 127,47 € 

3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.000 4.966,20 € 

ΤΝΟΛΟ 5.864,95 €  

                                                                                                                        

Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΑΡΣΑ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ 

(LT) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΘΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ ςυμπ. ΦΠΑ 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1000 993,24 € 

 

ΞΕΝΩΝΑ ΨΤΧΑΡΓΩ 

 

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΘΣΑ 

(LT) 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΘΕΙ
Α ΔΑΠΑΝΘ ςυμπ. 

ΦΠΑ 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.500 1.489,86 € 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  
 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΚΟΣΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ ΛΙΣΡΑ 

ΜΕ ΕΚΠΣΩΘ ….. % ΕΠΙ ΣΘ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΤΜΕΝΘ ΜΕΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΘ ΠΕ ΑΡΣΑ 

 

2 ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ ΛΙΣΡΑ 

ΜΕ ΕΚΠΣΩΘ ….. % ΕΠΙ ΣΘ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΤΜΕΝΘ ΜΕΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΘ ΠΕ ΑΡΣΑ 

 

3 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ  ΛΙΣΡΑ 

ΜΕ ΕΚΠΣΩΘ ….. % ΕΠΙ ΣΘ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΤΜΕΝΘ ΜΕΘ 

ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΘ ΠΕ ΑΡΣΑ 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  
Α) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΘΣ  ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΔΣ ……….ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 
 ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 
α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
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 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθ ςυμμετοχισ  ςτθ με 
αρικμό...................... Διακιρυξθ,  που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ……….........  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Ιςχφοσ : Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 
Β) ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 α) (ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
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Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του 
ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Ιςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – χϋδιο ύμβαςησ  
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

6θ ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ  ΘΠΕΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικμ.        /2017 

 

 

Αρ. Αποφ:       Α.Δ.Α:     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΣΑ 

 

ΚΑΙ 

ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   «                            » 

 

Για τθν προμικεια  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ: Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………€, πλζον ΦΡΑ 24% 
ιτοι  ……………€  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΘΟ 1 ΟΙΣΜΟΙ 

ΑΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 3 ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΘΟ 4 ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΑΘΟ 5 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΑΘΟ 6 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΘΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

ΑΘΟ 8 ΚΥΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΘΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 10. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΘΟ 11 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
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ΤΜΒΑΘ ΤΠ. ΑΡΙΘ.          /2017 

Στθν Άρτα  ςιμερα τθν   θν      του ζτουσ 2017, οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  που εδρεφει ςτθν Άρτα (Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 47100), και 

εκπροςωπείται νόμιμα από το Διοικθτι του Νοςοκομείου κ……………………………………………..  

νομίμωσ διοριςκζντοσ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …………………….. Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ   για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ  και  ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 

ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεφει ςτθν………………….    

Σ.Κ………………… ΣΘΛ: ………………………FAX:………………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ 

μθτρϊου………………………   , υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ.………………….: και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον κ……………………………………. με αρ. Α.Τ:…………………………………………… και θ οποία ςτο εξισ 

κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο προμθκευτισ», 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Τθν υπ. αρικ…………………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για προμικεια  

«………………………………………..». 

2) Τθν   αρικ. πρωτ. …………………….προςφορά του προμθκευτι, που υποβλικθκε ςτο 

πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν υπ. αρικ…………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε 

το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον προμθκευτι 

4) Τθν αρικμ. πρωτ. ……../….-….-………. Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ………………. 

 

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο προμθκευτισ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ 
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επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του 

αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ι τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ρρομικειασ ςτον προμθκευτι 

ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ρρομικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, 

των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Προμικεια:…………..: όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ Προμικειασ (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο 

ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν 

επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ του προμικειασ και τθν 

παραλαβι του προμικειασ (τμθματικι – οριςτικι). 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο προμθκευτισ 

κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν 

να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ 

Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ 

εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν 

τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ  προςφορά του προμθκευτι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

για τθν εκτζλεςθ του Ρρομικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

προμθκευτι, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 

περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του 

προμθκευτι. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο προμθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι 

τθσ αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ  προμικειασ 

«…………………………………… ». 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικμ. …………τεχνοοικονομικι 

προςφορά του προμθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ΔΣ/…..……διακιρυξθσ και τθν 

υπ’ αρικμ.  ……………..απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει «………………………………………»  : 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ.  

     Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ζχει ολόκλθρθ τθν εκάςτοτε αιτοφμενθ ποςότθτα 
καυςίμου. Δεν μπορεί να επικαλεςκεί ζλλειψθ για οποιαδιποτε αιτία, εκτόσ αν αυτό 
βεβαιϊνεται από το Τμιμα Εμπορίου. 

Θ Βενηίνθ Αμόλυβδθ κα παραδίδεται από τον προμθκευτι ςτθν ζδρα του ςτα οχιματα του 
Γ.Ν. Άρτασ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ. 

    Το πετρζλαιο κζρμανςθσ-κίνθςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ του Γ. Ν. Άρτασ και των 
άλλων υγειονομικϊν μονάδων με δαπάνθ και ευκφνθ του προμθκευτι, τακτικά και 
ανελλιπϊσ φςτερα από αίτθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

     Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ εντόσ 
εικοςιτετραϊρου (εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ), κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ι 
τθλεομοιοτυπίασ (Fax). 

    Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετϊντασ τθν 
υπθρεςία μασ και ςε περίπτωςθ που από υπαιτιότθτά του δθμιουργθκεί οποιαδιποτε 
ανωμαλία κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 2286/95 και του Ρ. Δ. 173/90 και κα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 
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Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι ανζρχεται ςτο 

ποςό των ………… ευρϊ και ……….. λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… 

ευρϊ και  ………….λεπτϊν (……….). Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν 

εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε 

πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ 

αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του προμθκευτι για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ, 

χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, με τθν ζκδοςθ 
του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται 
ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 
με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

Θα παρακρατείται :  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
ε) Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ 
οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΠΑ) υπζρ του Δθμοςίου, 
που παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και 
για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν (άρκρο 
36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
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Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν 

ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Α)  ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο προμθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ 

με αρικμό ………..……. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………………….., ποςοφ ……………… ευρϊ 

(………… €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του προμθκευτι, χωρίσ τον 

φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά 

το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των φάςεων τθσ προμικειασ, φςτερα από 

τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον προμθκευτι ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα 

τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτοφ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

AΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο προμθκευτισ κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

2. Ο προμθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 

προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον προμθκευτι, 

ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

4. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθ 

προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ.  
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5. Ο προμθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ 

και ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

7. Ο προμθκευτισ δεςμεφεται: α) ότι τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ            

β) ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) ότι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. 

Ο προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, διαφορετικά, με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΤΡΩΕΙ – ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  

Α. Ο προμθκευτισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ του Νοςοκομείου, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των παρατάςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία 

περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί 

αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
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μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 

(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στον 

προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ 

του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Β. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
να αςκιςει προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο τθσ 

προμικειασ, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν 

λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι 

ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……….  διακιρυξθ του ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ και θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……. κατατεκείςα προςφορά του προμθκευτι 

αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ 

αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά 

προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

1. Θ ςφμβαςθ. 2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 4. Θ 

τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι 

ςτοιχείο προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν 

ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα 

ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του προμθκευτι, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο/θ……………….. κ. , ΤΚ 

…………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………  
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Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον προμθκευτι κα γίνεται 

ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ αυτι ι με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ρρομθκευτισ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

που κα υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για οποιαδήποηε διαθορά ανακύψει από ηην παρούζα ζύμβαζη, αρμόδια 

είναι ηα  πολιηικά και/ή διοικηηικά Γικαζηήρια ηης περιθέρειας Άρηας. 

ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε δφο πρωτότυπα, ζνα (1) ζλαβε ο 

προμθκευτισ και  ζνα (1)  θ Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

                                                                                                           ΣΟΤ Γ.Ν ΑΡΣA 
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