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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ 

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ 

ΣΗΛ. 2132046170-171 

                                       

 

                                                     

                                          ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ. 17086/689008 

              ΑΝΟΙΚΣΟΤ    ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ 



 

2 

 

 

 

                 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αλνηθηφο Γεκφζηνο  Γηαγσληζκφο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκά  

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
Ζκεξνκελέα:14/03/2012 
 
ΖκΫξα: ΣΡΙΣΗ  
 
Ώξα:  10:00 π.κ. 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
      Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 
ΥΑΨΓΑΡΗ 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 

 
                        …………………… 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ (πξψελ ΤΠΑΝ)  

ΚΧΓΗΚΟ CPV  

ΚΧΓΗΚΟ GMDN  

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ   
   77.612.00€ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ) 

 
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
Όπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξεηαη ζην ΜΔΡΟ Β 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

                         
                                  Δηάζηα 

 
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 
χκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ 

 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
χκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ 

 
ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
χκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ 

 
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκΫο ππφθεηληαη ζηηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ 
λφκηκεο θξαηάζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 λ. 
2198/94) 

ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 
      30/12/2011 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 

 
      23/12/2011  &  24/12/2011 
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                                            Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηΪμεηο φπσο απηΫο ηζρχνπλ: 

 

1. Σνλ Ν.2286/1995 ( ΦΔΚ 19/1-2-1995 Σ.Ά ) Πξνκάζεηεο Σνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα Καη Ρπζκέζεηο 
πλαθψλ ΘεκΪησλ                                                      

2. Σνλ Ν.2323/1995 ( ΦΔΚ 145/13-07-1995  Σ.Ά )  Τπαέζξην Δκπφξην Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 
3. Σν Αξζ. 34 Ν. 2646/1999 ( ΦΔΚ 236 - 20.10.1998  Σ. Ά ) ΑλΪπηπμε Σνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Κνηλσληθάο Φξνληέδαο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 
4. Σνλ Ν.2672/1998 ( ΦΔΚ 290 - 28.12.1998  Σ.Ά ) Οηθνλνκηθνέ Πφξνη Σεο Ννκαξρηαθάο 

Απηνδηνέθεζεο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 
5. Σνλ Ν.2362/1995 ( ΦΔΚ 247 - 27.11.1995 Σ.Ά ) Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ Έιεγρνπ Σσλ 

Γαπαλψλ Σνπ ΚξΪηνπο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 
6. Σνλ Ν. 2955/2001 ( ΦΔΚ 256 - 02.11.2001 Σ.Ά ) Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ Καη Λνηπψλ ΜνλΪδσλ 

Σσλ Πε..Τ. Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 
7. Σν  Αξζ. 8 Ν.2741/1999 ( ΦΔΚ 199 - 28.09.1999 η.Ά ) Δληαένο ΦνξΫαο Έιεγρνπ Σξνθέκσλ Άιιεο 

Ρπζκέζεηο ΘεκΪησλ Αξκνδηφηεηαο Σνπ Τπνπξγ. ΑλΪπηπμεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 
8. Σνλ Ν. 3329/2005 ( ΦΔΚ 81 - 04.04.2005 Σ.Ά )  Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο Καη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 
9. Σνλ Ν.3377/2005  ( ΦΔΚ 202 - 19.08.2005 Σ.Ά )  ΑξρΫο Καη Καλφλεο Γηα Σελ Δμπγέαλζε Σεο 

Λεηηνπξγέαο Καη Σελ ΑλΪπηπμε Βαζηθψλ ΣνκΫσλ Σνπ Δκπνξένπ Καη Σεο ΑγνξΪο - ΘΫκαηα 
Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο 

10. Σνλ Ν. 3527/2007 ( ΦΔΚ 25 - 09.02.2007 Σ.Ά ) Κχξσζε πκβΪζεσλ ΤπΫξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Δπνπηεπφκελσλ Απφ Σν Τπνπξγεέν Τγεέαο Καη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Καη ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

11. Σνλ Ν. 3580/2007 ( ΦΔΚ 134 - 18.06.2007 Σ.Ά )  Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ Δπνπηεπφκελσλ Απφ Σν 
Τπνπξγεέν Τγεέαο Καη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Καη Άιιεο ΓηαηΪμεηο 

12. Σν Π.Γ. 118/2007 ( ΦΔΚ 150 - 10.07.2007  Σ.΄Β ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ»  
13. Σν Π.Γ. 60/2007 ( ΦΔΚ 64 - 16.03.2007 Σ.΄Β ) Πξνζαξκνγά Σεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ηηο 

ΓηαηΪμεηο Σεο Οδεγέαο 2004/18/Δθ «Πεξέ πληνληζκνχ Σσλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ Καη Τπεξεζηψλ» 

14. Σελ Κ.Τ.Α. 6588/21-07-2011 (ΦΔΚ 1650/25-07-2011 ηεχρνο ΄Β) ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη 
Κνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξέ Ϋγθξηζεο πξνγξΪκκαηνο 
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκΪθσλ ησλ κνλΪδσλ πγεέαο θαη θνηλ. αιιειεγγχεο Ϋηνπο 2011 

15. Σελ Τ.Α. 7528/14-09-2011 (ΦΔΚ 2045/14-09-2011 ηεχρνο ΄Β)  ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλ. 
Αιιειεγγχεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫα γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ ησλ Τ.Π. θαη ησλ 
θνξΫσλ πγεέαο Ϋηνπο 2011 

16. Σελ Τ.Α. 8414/03-10-2011 ηνπ  Τθππνπξγνχ  Τγεέαο  θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξέ νδεγηψλ 
εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγεέαο Ϋηνπο 2011, 
πηζηψζεηο 2011 θαη 2012 

17. Σελ Τ.Α. 7420/31-08-2011 (ΦΔΚ 2079/20-09-2011 ηεχρνο ΄Β) ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλ. 
Αιιειεγγχεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫσλ γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2011 

18. Σo ππ΄ αξηζ. πξση. 22092/26157/04-10-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2
εο

 Γηνέθεζεο Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο 
Πεηξαηψο θαη Αηγαένπ πεξέ θαζνξηζκνχ θνξΫα δηελΫξγεηαο γηα ηηο ινηπΫο πξνκάζεηεο πιηθψλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εγθεθξηκΫλν ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2011 

19. Σν ππ΄ αξηζ. πξση. 9844/8336/08-04-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2
εο

 Γηνέθεζεο Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο 
Πεηξαηψο θαη Αηγαένπ πεξέ δηαβέβαζεο απνζπΪζκαηνο πξαθηηθνχ ζπλεδξηΪζεσο Δ.Π.Π.Τ. 

20. Σν απφζπαζκα  πξαθηηθνχ  ηεο  ππ΄ αξηζ. 55/15-03-2011 (ζΫκα 6
Ο
) ζπλεδξέαζε ηεο επηηξνπάο 

πξνκεζεηψλ πγεέαο πεξέ Ϋγθξηζεο πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκΪθσλ ησλ 
κνλΪδσλ πγεέαο θαη θνηλ. αιιειεγγχεο Ϋηνπο 2011 

21. ΑΠΟΦΑΖ Γ.. 2103/2011 ζΫκα 18
ν
  Α.Γ.Α  4ΑΓΤ469Ζ27-Λ

  
εθρψξεζεο αξκνδηνηάησλ ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γ.. 
22. ΑΠΟΦΑΖ Γ.. 2123/15-12-2011  ΘΫκα 15

ν
 πεξέ Ϋγθξηζεο θαηαθχξσζεο ησλ εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο. 

                                   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ  
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1. Αλνηθηφ Γεκφζην  Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηΫο ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο γηα ηελ 
πξνκάζεηα  ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ζην ζχλνιν ηεο 
πξνθεξπρζεέζαο πνζφηεηαο ά αλΪ εέδνο, φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξεηαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ ηεο παξνχζαο ην 
νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ χζηεξα απφ πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
απνζηνιάο ηεο πξνθάξπμεο ηεο ζηνλ εκεξάζην νηθνλνκηθφ ηχπν.  

3. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

 
ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Φ.Ν.Α. 
«ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

 
    13/03/2012 
 
   ΧΡΑ : 13:00 κ.κ.   
 
    ΓΔΙΓΜΑ: NAI 

Φ.Ν.Α  
«ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

 
      14/03/2012  
 
  ΧΡΑ: 10:00 π.κ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ  
12461 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 
ΥΑΨΓΑΡΗ   12461 

ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξΫθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 

4. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά ελψζεηο/ θνηλνπξαμέεο 
απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε ζπλΫρεηα ηεο παξνχζαο. 

5. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ηκάκαηα πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηελ 
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο 

6. ΜΔΡΟ Α' : «ΓΔΝΗΚΟΗ -ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» 
7. ΜΔΡΟ Β' : «ΠΟΟΣΖΣΔ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» 
8. «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ»  Η – ΗΗ - ΗΗΗ 
9. Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
A.1. ΟΡΙΜΟΙ KAI ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Αληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο εέλαη ε πξνκάζεηα  ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ γηα ηελ θΪιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο δηαθάξπμεο 
(ΜΔΡΟ Β΄). Κξηηάξην Αμηνιφγεζεο εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά.  

Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη νη απαηηάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνκάζεηα νξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β ηεο 
δηαθάξπμεο. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλΪζεζε πξνκάζεηαο ά γηα νξηζκΫλα 
κφλν απφ ηα δεηνχκελα εέδε. (ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πξνκάζεηα κΫξνπο ηεο δεηνχκελεο 
πνζφηεηαο εθφζνλ ππΪξρεη μερσξηζηφο πξνυπνινγηζκφο) 

ΑΡΘΡΟ  2. ΟΡΙΜΟΙ  

 ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
Σν  Φ.Ν.Α. «Γξνκνθατηεην» πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ ΣΚ. 12461 θαη ην νπνέν 
πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

 ●    Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ 
  ●    Αξκφδηνο Τπεξεζέαο ΓηελΫξγεηαο 
Κ. Άλλα Σξηθαιηψηε πνπ παξΫρεη ζρεηηθΫο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειΫθσλν επηθνηλσλέαο )-
2132046170 Fax: 2132046400,φιεο ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο 10:00-12:00). 

  ●    Γηαθάξπμε 

Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Α: Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ Όξνη, ην ΜΫξνο Β: 
Πνζφηεηεο θαη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θαη ηα Παξαξηάκαηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Τπφδεηγκα πηλΪθσλ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο,  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: Τπνδεέγκαηα 1 θαη 2  – ρΫδηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, θαη  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ρΫδην ζχκβαζεο  

 Πξνκάζεηα 

Ζ πξνκάζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ , φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθεηαη ζην ΜΫξνο Β ηεο παξνχζεο. 

 Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 
Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξΪγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο 
δηνέθεζεο. 

 ΠξνζθΫξσλ 
Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκΪδα πξνζψπσλ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβΪιιεη 
πξνζθνξΪ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 Δθπξφζσπνο 
Ο ππνγξΪθσλ ηελ πξνζθνξΪ -ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά δελ ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ 
ΠξνζθΫξνληα- πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ά πξφζσπν 
εμνπζηνδνηεκΫλν απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ά ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο 
πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκΫλν απφ φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

 Πξνκεζεπηάο 
Ο ΠξνζθΫξσλ πνπ ζα επηιεγεέ θαη ζα ζπλΪςεη χκβαζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα. 

 Καηαθχξσζε 
Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ζηνλ 
Πξνκεζεπηά. 

 χκβαζε 
Ζ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Πξνκεζεπηά, ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηΪ 
ηελ αλαθνέλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο εέλαη ε ειιεληθά. Δπέζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εέλαη 
ε ειιεληθά. Ζ παξνχζα δηαθάξπμε, ηα Ϋληππα ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ε ζχκβαζε 
εέλαη ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη νη ΠξνζθνξΫο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ / 
Πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εέλαη ππνρξεσηηθΪ ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

 πκβαηηθΪ ηεχρε 
Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηνλ Πξνκεζεπηά ηνπ Ϋξγνπ θαη φια ηα ηεχρε 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβΪλνπλ θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ 
δηαθάξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά 
θαη δ. ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά. 

 Πξνυπνινγηζκφο 
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά σο πηζαλά δαπΪλε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνθεξπζφκελεο 
πξνκάζεηαο. 

 πκβαηηθφ Σέκεκα 

Ζ ηηκά πξνζθνξΪο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα.  

 Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά ππεξεζέαο (κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επέβιεςε ηεο εθηΫιεζεο ηεο 
χκβαζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά θαη ηελ παξαιαβά ησλ ΠαξαδνηΫσλ πιηθψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπΪλεο 
εβδνκάληα εθηΪ ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ δψδεθα  επξψ (77.612,00 €), ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α, γηα ηελ 
πξνκάζεηα ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά αλΪ εέδνο, φπσο 
αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ 

Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά κΫξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ά γηα 
νξηζκΫλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα εέδε. 
ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο πεξηγξΪθεηαη ζην ΜΫξνο Β «ΠΟΟΣΖΣΔ – ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ » ηεο παξνχζεο. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 
Οη δαπΪλεο ηεο Πξνκάζεηαο  ζα βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 1381 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνκάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ εβδνκάληα εθηΪ ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ 
δψδεθα επξψ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ.(77.612,00€ ) 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ην: Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 
Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνπζαο Αξράο: ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ 12461 
ΣειΫθσλν: 2132046170  
 Φαμ : 2132046400  
E-mail  annat@0323.syzefxis.gov.gr 
Πιεξνθνξέεο: Άλλα Σξηθαιηψηε 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ  

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
Ο δηαγσληζκφο δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην πξννέκην ηεο απφθαζεο ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ πξνθάξπμά ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ 
ΔλζηΪζεηο - πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην 
Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07), σο θαη ην Ϊξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2522/97 (ΦΔΚ 178/Α/ 
8-9-97) αληέζηνηρα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Ζ Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηΪιζεθε γηα δεκνζέεπζε :  

1. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ» ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο ζηηο      
30/12/2011  

2. ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο  23/12/2011 & 24/12/2011  φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε 
3. Καηαρσξάζεθε επέζεο θαη ζην δηαδέθηπν ζηε δηεχζπλζε (www.dromokaiteio.gr)                 
4. ΑλΪξηεζε ζηνπο Πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ (ΣνπηθΪ Δπηκειεηάξηα θαη ινηπνέ θνξεέο) 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβΪλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθάξπμεο απφ ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ 
νδφο ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ  θαζεκεξηλΪ, 10:00-13:00. 

ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζΫλ αληέγξαθν δελ εέλαη 
πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκΫλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ απφ 
ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, λΫν πιάξεο αληέγξαθν. ΔλζηΪζεηο θαηΪ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζΫληνο αληηγξΪθνπ ηεο Γηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη σο 
απαξΪδεθηεο. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ, ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο δηαηέζεηαη θαη ζε 
ειεθηξνληθά κνξθά απφ ηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (www.dromokaiteio.gr). 
ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ επηιΫμεη ην σο Ϊλσ ειεθηξνληθφ κΫζν γηα ηελ ελεκΫξσζά ηνπ θαη θαη' 
επΫθηαζε ηελ εθδάισζε ελδηαθΫξνληφο ηνπ, κε δηθά ηνπ επζχλε, κπνξεέ λα ελεκεξψλεη κε ηα ζηνηρεέα 
ηνπ (π.ρ. Δπσλπκέα, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππέαο, e-mail account.oA) 
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ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ψζηε λα θαηαζηεέ δπλαηά ε ελεκΫξσζά ηνπ ζε πεξέπησζε ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ 
εξσηεκΪησλ. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, 
ζρεηηθΫο κε φξνπο ηεο δηαθάξπμεο κΫρξη θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο 
ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118, απηΫο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκΫξεο 
πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, απηΫο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) 
εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθΫξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα 
Ϋλζηαζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007. 

ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζζεέ πξνθνξηθΫο απαληάζεηο εθ 
κΫξνπο ηνπ ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη ππνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθάξπμε ην αξγφηεξν κΫρξη ηηο 13/03/2012 θαη ψξα 13:00 κ.κ. ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο. 
ΠξνζθνξΫο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ 
επηζηξΫθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξρά επέ ηεο νδνχ ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 
ΥΑΨΓΑΡΗ ΓΡ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ, ΣΚ 124 61 ζηηο  14/03/2012  θαη ψξα  10:00 π.κ. 

A.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 
12. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά ελψζεηο/θνηλνπξαμέεο απηψλ 
ά ζπλεηαηξηζκνέ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα  

Σα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλα ζηα νηθεέα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ 
κεηξψα θαη λα πξνζθνκέδνπλ αλΪινγν πηζηνπνηεηηθφ.  

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Οη ζπκκεηΫρνληεο, νθεέινπλ λα θαηαζΫζνπλ, ππνρξεσηηθΪ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζην θΪθειν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα 
θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη 
εηδηθφηεξα: 

α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο 
ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο κε ΦΠΑ. ε πεξέπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην 
πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο αμέαο φισλ ησλ πξνζθεξνκΫλσλ πιηθψλ, αξθεέ απηά λα θαιχπηεη ην 
πνζνζηφ πνπ αλαινγεέ ζηελ πξνυπνινγηδφκελε αμέα ηνπ ειΪρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ 
πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαθάξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξέδεηαη ζηα πιηθΪ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 
εγγχεζε.(ζε πεξέπησζε πνπ επηηξΫπεηαη ππνβνιά πξνζθνξΪο γηα κΫξνο ηεο δεηνχκελεο 
πνζφηεηαο) 

2. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε 
ζεψξεζε γλάζηνπ ππνγξαθάο. 

3. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβΪιινπλ 
καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

4. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), 
πξΫπεη: 

4.1
. 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη πξνζθΫξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη πξνζθΫξνληεο 

 δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε: 

4.  1. γηα θΪπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα 
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θΪπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

 απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 
91/308/E0K ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE 
L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνέα 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α'173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α'305). 

 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο απΪηεο, ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, 
δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 

   3. γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α'ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά 
2. αλΪινγε θαηΪζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

θαηαζηΪζεηο, δειαδά ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά ζε 
δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

2. ά αλΪινγε θαηΪζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ 
ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο φηη εέλαη: 
1. αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη 
2. θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 

 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκΫλνη 
ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο 
δελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 
ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ά εηδηθά εθθαζΪξηζε θαη 
επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο 
εθθαζΪξηζεο θαζψο θαη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα αδέθεκα ζρεηηθφ 
κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 
δηαγσληζκνχο κε βΪζε ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο                                                                               

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ην 
ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο (δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο 
ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

4.2
. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθάξπμε ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαηΪ ην ζηΪδην ηεο ζπκκεηνράο, ζρεηηθΪ κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθά 
δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθά θαη νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηηο ηερληθΫο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππνςεθένπ πξνκεζεπηά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, άηνη: 
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1. Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε 
ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: 

• Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο 

• Όηη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη θαλΫλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξΪπησκα 

• Όηη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ά 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζένπ 

• Όηη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ Ϋρεη ηηκσξεζεέ κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα. 

2. Αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ ά θαηΪ ην δηΪζηεκα 
ιεηηνπξγέαο ηεο αλ απηφ εέλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ, 

3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηεο επηρεέξεζεο, 

4. ΚαηΪινγν, ζηνλ νπνέν λα αλαθΫξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ 
εηψλ, κε κλεέα γηα θΪζε παξΪδνζε: 

• ηνπ παξαιάπηε, εέηε εκπέπηεη ζην δεκφζην εέηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα 

• ηεο εκεξνκελέαο παξΪδνζεο 

• ηνπ πνζνχ παξΪδνζεο 

5. Όηη δηαζΫηεη πηζηνπνέεζε απφ αλεμΪξηεην δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα γηα ηε δηαρεέξηζε 
ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο πξφηππν EN ISO  ………….ά ηζνδχλακν.  

4.3
. 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη κε 
ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ 
πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηΪ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

4.4
. 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη 
κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 

1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 

2. Ζ πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ 
νπνέσλ νη πξνζθΫξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξΪ θαιχπηεη ην ζχλνιν ά νξηζκΫλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα εέδε. 

4. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά. 

5. Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε - καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. πκκεηΫρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξΪ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (Ϊξζξν 6, παξ 2 ηνπ ΠΓ 118/07 
 
Ο πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε 
ηνλ λ. 2672/1998 (Α΄290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα εμάο Ϋγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα απνζθξαγέδνληαη θαη ειΫγρνληαη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην 
Ϊξζξν 19 παξ 6 ηνπ ΠΓ 118/07: 
      α)  Έιιελεο πνιέηεο 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 
σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε 
ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ 
Π.Γ. 60/2007, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ά γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο 
απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπέαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 
ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
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πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ 
πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθάο ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ 
φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο 
εηδνπνέεζεο.  

β) Οη αιινδαπνέ: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 
αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ 
θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο 
(1) ηνπ εδ. α ηεο παξ 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 
εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο 
ηεο πεξ. (2) ηνπ εδαθ. α ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 
νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ 
εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

γ) Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

1. Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθέσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
Ϊξζξνπ, αληέζηνηρα. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ 
απφ ηε θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά 
εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο 
θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) 

3. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηΫξσ λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηΫο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.), 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 
αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηΫξσ πξφζσπα δελ 
Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο 
πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο  παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

4. Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο 
πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ γ. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ θνηλά 
εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα΄θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε 
ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην 
αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε. 

5. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ) ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο 
ηεο ζπκκεηΫρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 

δ)  Οη πλεηαηξηζκνέ: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 
σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 
αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα 
αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

2. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληέζηνηρα θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. β, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο 
παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
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3. Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. 
ε) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ: 

1. Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 
Έλσζε. 

ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε  αξρά ηεο φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα 
ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, 
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηΪ απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ γέλεηαη ελψπηνλ 
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο. 
ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ ππεχζπλε δάισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο 
θαηαζηΪζεηο.   

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, 
εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ (Ϊξζξν 6, παξ. 2, ΠΓ 118/2007) απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην λ. 
2672/1998 (Α'290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηε ζπλΫρεηα, ζηηο παξαγξΪθνπο Α θαη Β ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ε νπνέα 
πξνβαέλεη ζηελ απνζθξΪγηζά ηνπ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά πξφζθιεζε. 
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβιεζεέ ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ηεο 

πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ, 
β. λα απνζηαιεέ ζηελ παξαπΪλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεέ κε 

απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρεη παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη 
ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ 
ν θΪθεινο απνζηαιεέ ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξΫπεη λα θΫξεη ηελ 
Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεέ απφ ηελ ηαρπδξνκηθά ππεξεζέα ά ηε γξακκαηεέα». 

ηνλ πξναλαθεξφκελν θΪθειν πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 
• «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ». 

 Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 

 Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ζ εκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ 

 Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα 

Ζ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο δελ αλαιακβΪλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΫξεζε ζηελ Ϊθημε ηνπ θαθΫινπ, 
απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηΫιιεηαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Ο θΪθεινο πνπ εέηε ππνβιάζεθε κεηΪ 
ηελ θαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζε Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, ζα επηζηξΫθεηαη ζηνλ 
ΠξνζθΫξνληα ρσξέο λα Ϋρεη απνζθξαγηζζεέ. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ πηζηνπνηεηηθΪ ά Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ 
γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ ζηε 
ρψξα ηνπο δελ πξνβιΫπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε βεβαέσζε, απηά κπνξεέ λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε 
δάισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 
αξρά ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο θαηαγσγάο ά 
πξνΫιεπζεο. 

ε πεξέπησζε κε θαηΪζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεέ. 
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A.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξΫο εέλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβΪινληαη ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, (Σκ. Πξσηνθφιινπ) κΫρξη θαη ηελ 
πξνεγνχκελε εκΫξα ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  13/03/2012   θαη ψξα  13:00 π.κ. 

β. λα απνζηΫιινληαη ζηελ παξαπΪλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβΪλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Γ. 
118/2007). Δθφζνλ ε πξνζθνξΪ απνζηαιεέ ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα 
πξΫπεη λα θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ αλαιακβΪλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΫξεζε ζηελ Ϊθημε ησλ 
πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηΫιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξΫο πνπ εέηε 
ππνβιάζεθαλ κεηΪ ηελ θαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, 
ζα επηζηξΫθνληαη ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ρσξέο λα Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα εθαηφλ εέθνζη κΫξεο (120) (Ϊξζξν 13, παξ. 
1, ΠΓ 118/07) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο 
πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ 
αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο δχλαηαη λα παξαηαζεέ 
(Ϊξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. Αλαθνέλσζε επηινγάο 
Πξνκεζεπηά κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, δεζκεχεη φκσο ην 
δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεέ. 

Οη Τπνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, ά κΫξνο ηεο, κεηΪ 
ηελ θαηΪζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ά κΫξνο ηεο απνζπξζεέ ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη 
ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

• Έθπησζε θαη απψιεηα θΪζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 
• ΚαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ρσξέο Ϊιιε δηαηχπσζε ά δηθαζηηθά ελΫξγεηα.  
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

ΔλαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. ΔΪλ ππνβιεζνχλ 
ηπρφλ ελαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο, ν νπνένο ζα 
ππνβΪιιεη ηΫηνηαο θχζεο πξνηΪζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα 
επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηΪζεσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΠξνζθνξΫο γηα ηελ πινπνέεζε κΫξνπο ηνπ δηαθεξπζζνκΫλνπ κε ηελ παξνχζα πξνκάζεηαο, γέλνληαη 
δεθηΫο.(κφλν φηαλ ππΪξρνπλ μερσξηζηεέ πξνυπνινγηζκνέ αλΪ εέδνο) 

ΑΡΘΡΟ 21. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
i. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ά απνζηΫιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθά γιψζζα κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζε δπν 
αληέγξαθα. ε Ϋλα απφ ηα αληέγξαθα πνπ νξέδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θΪζε ζειέδα ηνπ, πξΫπεη λα 
αλαγξΪθεηαη επθξηλψο ε ιΫμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξΪθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην Πξνκεζεπηά θαη 
λα θΫξεη ζπλερά αξέζκεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ εέλαη επηθξαηΫζηεξν απφ θΪζε 
αληέγξαθν ηεο πξνζθνξΪο. 

ii. ην θΪθειν θΪζε πξνζθνξΪο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 
1. Ζ ιΫμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 
3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο θαη ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ην ηκάκα ηεο 

πξνκάζεηαο γηα ηελ νπνέα ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ. 
4. Ζ εκεξνκελέα δηελεξγεέαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
5. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα 
iii. ΜΫζα ζην θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέα θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμάο: 
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1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξΪο, (Πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), θαη ε εγγχεζε 
ζπκκεηνράο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν, κε ηελ 
Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ». 

2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξΪο (πξσηφηππν θαη αληέγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα ππνβιεζεέ θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά 
(CD ά DVD), ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο. Μφλε 
εμαέξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθΪ θπιιΪδηα (prospectus, ζπλνπηηθΪ θπιιΪδηα ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνέα κπνξεέ λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο εθφζνλ 
ππΪξρεη ηεθκεξησκΫλε αδπλακέα ππνβνιάο ηνπο ζε ειεθηξνληθά κνξθά. 

3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν) επέ πνηλά απνξξέςεσο 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, επέζεο κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε 
«ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη πέλαθεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά (CD ά DVD), ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκΫλν 
θΪθειν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο. 

4. Οη θΪθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξΪο ζα θΫξνπλ θαη 
ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

5. ε πεξέπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγΪινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο 
ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

iv. Όια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ΦαθΫινπ 
πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπληαγκΫλα ά επέζεκα κεηαθξαζκΫλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα, κε 
εμαέξεζε απζηεξΪ ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ ππΪξρεη αληέζηνηρε δφθηκε κεηΪθξαζε 
ζηελ Διιεληθά θαη πνπ κπνξεέ λα εέλαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα. Δμαέξεζε απνηεινχλ θαη ηα 
ζπλεκκΫλα ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ Ϋληππα, ζρΫδηα θαη ινηπΪ ηερληθΪ ζηνηρεέα πνπ κπνξεέ λα εέλαη 
ζηελ Αγγιηθά γιψζζα. 

v. Ο ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεέα, ζχκθσλα κε ηηο θαηΪ 
πεξέπησζε νδεγέεο. ΠαξαπνκπΫο ζε Ϋγγξαθα επηηξΫπνληαη εθφζνλ απηΪ πξνζαξηψληαη ζηελ 
πξνζθνξΪ θαη εθφζνλ δέλεηαη ν ζπγθεθξηκΫλνο αξηζκφο παξαγξΪθνπ θαη ζειέδαο. 

vi. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ππνςάθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθΪ ηε ζπκκφξθσζε ά απφθιηζε ησλ 
πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο ηεο Γηαθάξπμεο. 

vii. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξΫπεη λα ηεξεζεέ ζηε ζχληαμά ηνπο, ε ηΪμε θαη ε ζεηξΪ 
ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο. Οη απαληάζεηο ζε φια ηα εξσηάκαηα ηεο δηαθάξπμεο πξΫπεη λα εέλαη 
ζαθεέο. ΠαξαπνκπΫο ζε ηερληθΪ Ϋληππα ά εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νέθσλ επηηξΫπνληαη κφλνλ 
εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξΪ θαη δέλεηαη ν ζπγθεθξηκΫλνο αξηζκφο παξαγξΪθνπ θαη 
ζειέδαο. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο, πεξηιακβΪλεη γεληθΫο θαη αζαθεέο 
απαληάζεηο ζα απνθιεέεηαη απφ ηε ζπλΫρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

viii. ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
ix. Γηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη απφ ηνπο ππνςεθένπο νπνηεδάπνηε κεηΪ ηελ ιάμε ρξφλνπ θαηΪζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. Γηεπθξηλέζεηο δέδνληαη 
κφλνλ επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, 
εέηε ελψπηνλ ηνπ εέηε χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο πνπ δέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα πνπ δεηάζεθαλ. 

x. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη, εκπξνζΫζκσο, Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη 
αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε 
νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά εκκΫζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

2.1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Ο θΪθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη, επέ πνηλά απφξξηςεο, ηελ 
εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Άξζξν 13 
ηεο παξνχζεο. 

2.2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πεξηιακβΪλεη: 

1. ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο, δειψζεηο ά πηζηνπνηεηηθΪ γηα ηα πξνζθεξφκελα εέδε , κε ηελ έδηα 
ζεηξΪ θαη αξέζκεζε: 

2. Σα Πξνζθεξφκελα εέδε θαη ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο 
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Α) Πξνζθεξόκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Ζ ελφηεηα Πξνζθεξφκελα εέδε θαη ππεξεζέεο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη πεξηγξαθά ησλ πξνζθεξνκΫλσλ 
εηδψλ, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θαζψο επέζεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ ππνςάθην ππεξεζέεο. 
Ζ ηερληθά πξνζθνξΪ πξΫπεη επέζεο λα πεξηιακβΪλεη πιηθφ ηεθκεξέσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα εέδε, 
φπσο εγρεηξέδηα, ηερληθΪ θπιιΪδηα θιπ, απφ ηα νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θΪιπςε ησλ απαηηάζεσλ ηεο 
δηαθάξπμεο. ηελ ελφηεηα απηά ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη θαη νη δειψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 
ην Ϊξζξν 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07: 

(α) Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. 

(β) Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο 
επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 
θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. 
Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο επηζπλΪπηνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, φηη 
ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα 
εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληη ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. 

2. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη επέ πνηλά απφξξηςεο, ζπκπιεξσκΫλνπο 
ηνπο πέλαθεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ηεο παξνχζαο. 
Τπελζπκέδεηαη φηη νη αλαιπηηθνέ πέλαθεο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, ρσξέο ηηκΫο, ζα 
πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, κε πνηλά απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο θαη ζηελ Σερληθά 
ΠξνζθνξΪ. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 
1. Οη ηηκΫο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα εέδε θαζψο θαη νπνηαζδάπνηε κνξθάο εμνπιηζκφ 

ζα εθθξΪδνληαη ζε Δπξψ. ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε 
ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

2. ηηο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνληαη νη ηπρφλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε λφκηκε 
επηβΪξπλζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δέδεηαη 
ζε μερσξηζηά ζηάιε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αλαθΫξεηαη εζθαικΫλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη 
απφ ηελ ππεξεζέα. 

3. Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα (Ϊλεπ 
νξένπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά 
κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε. 

4. Απφ ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ πξΫπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκά κνλΪδαο γηα θΪζε εέδνο θαη 
θΪζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζέαο. Τπεξεζέα ά πξντφλ ην νπνέν αμηνινγάζεθε θαηΪ ηελ 
Σερληθά ΠξνζθνξΪ θαη δελ αλαθΫξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ά αλαθΫξεηαη ρσξέο ηηκά, 
ζεσξεέηαη φηη πξνζθΫξεηαη κε κεδεληθά αμέα. 

5. ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο Πξνκεζεπηάο θΪλεη Ϋθπησζε, νη ηηκΫο πνπ ζα αλαθΫξνληαη ζηνπο 
Πέλαθεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο γηα θΪζε ππεξεζέα ά πξντφλ ζα εέλαη νη ηειηθΫο ηηκΫο κεηΪ ηελ 
Ϋθπησζε. Δπέζεο δελ επηηξΫπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπλνιηθΫο εθπηψζεηο ζε επέ 
επηκΫξνπο αζξνέζκαηα ά επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο ηεο ΠξνζθνξΪο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέδεηαη εληαέα 
ηηκά γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εέδνπο, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο 
απαξΪδεθηε. 

7. ΠξνζθνξΫο πνπ ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηεο ηηκάο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
8. Ζ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε 

πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, νη δηαγσληδφκελνη δελ 
δηθαηνχληαη, θαηΪ ηελ γλσζηνπνέεζε ηεο ζπγθαηΪζεζάο ηνπο, λα ππνβΪιινπλ λΫν πέλαθα κε ηελ 
ηηκά πξνζθνξΪο. 

9. ΔΪλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζα εμεηΪδνληαη 
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξΫο πξηλ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 
δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην Πξνκεζεπηά Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο ηεο Οηθνλνκηθάο 
ΠξνζθνξΪο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007. ΔΪλ θαη κεηΪ ηελ 
παξνρά ηεο αλσηΫξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο θξηζνχλ σο αζπλάζηζηα ρακειΫο, ε 
ΠξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη. 
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10. Ζ ζπλνιηθά ηηκά πξνζθνξΪο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο, ρσξέο ΦΠΑ, ζα ιακβΪλεηαη 
ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

11. ΠξνζθνξΫο πνπ νη ηηκΫο ηνπο ππεξβαέλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε απνξξέπηνληαη. 
12. Γηα ηελ αλΪιπζε ησλ ηηκψλ ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπο νη ππνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο εέλαη ππνρξεσκΫλνη 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ φπσο θαζνξέδνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠξνζθνξΫο πνπ απνξξέπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιεένληαη απφ πεξαηηΫξσ αμηνιφγεζε θαη νη 
θΪθεινη κε ηα ηερληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα επηζηξΫθνληαη κεηΪ ην πΫξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ 
απνζθξαγέδνληαη. 
ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε, απνξξέπηεηαη σο 
απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ & 
Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Χο απαξΪδεθηεο απνξξέπηνληαη επέζεο νη πξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ 
νπζηψδεηο απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. Ζ δηαπέζησζε γηα ηε ζπκθσλέα ά 
αζπκθσλέα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ νξέδνληαη απφ ηε δηαθάξπμε, γέλεηαη κεηΪ απφ 
αηηηνινγεκΫλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ, νξγΪλνπ. 

 

1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

(α) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κεηΪ ην πΫξαο αμηνιφγεζεο - 
βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ην νπνέν παξαδέδεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά.. 
(β) ΠξνζθνξΫο πνπ απνξξέπηνληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο αμηνιφγεζεο - βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, δελ ζπκκεηΫρνπλ ζηε θΪζε ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο θαη νη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ επηζηξΫθνληαη ζθξαγηζκΫλνη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

(γ) Ζ απνζθξΪγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο 
ηερληθάο αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα ΑλαζΫηνπζα αξρά, ζε εκΫξα θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεέ.  

(δ) ΜεηΪ ην Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ην νπνέν παξαδέδεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε ην νπνέν αμηνινγεέ ηηο 
νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ππνινγέδεη ηε ρακειφηεξε ηηκά αλΪ εέδνο . 

                                                             2.ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνινπζεέ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Ϊξζξν 
19 ηνπ ΠΓ118/2007 δηαδηθαζέα. 

Πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ 
νξέδεηαη απφ ηε δηαθάξπμε. 

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπά. 

ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζηελ Δπηηξνπά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο δελ 
απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ παξαδέδνληαη ζηελ Τπεξεζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθά, σο 
εθπξφζεζκεο. 

Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβΪλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξΪγηζε θΪζε πξνζθνξΪο γέλεηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 

 Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο, ν θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο 
ηερληθάο πξνζθνξΪο, κνλνγξΪθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ 
ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεέα ησλ ΦαθΫισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ΦαθΫισλ 
Σερληθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ θχιιν, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδέσλ). 

 Οη ΦΪθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ κνλνγξΪθνληαη, θαη 
αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπά θπιΪζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη ΦΪθεινη Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ 
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 ηνπνζεηνχληαη ζε λΫν εληαέν θΪθειν ν νπνένο επέζεο ζθξαγέδεηαη, ππνγξΪθεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπά θαη θπιΪζζεηαη. 

 Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο θαηαγξΪθεη ηνπο πξνζθΫξνληεο αλΪ ηκάκα ηνπ Ϋξγνπ 
ζε Πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεη. 

ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβΪλνπλ γλψζε κφλν ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςάθηνπο Πξνκεζεπηάο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα 
πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ Ϊιισλ πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζά ηνπο απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπά. Ζ εμΫηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ρσξέο απνκΪθξπλζά ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ρσξέο λα επηηξΫπεηαη ε θσηναληηγξαθά. 

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Κξηηάξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εέλαη ε πιΫνλ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά θαη γηα επηκΫξνπο θαηεγνξέεο ά 
νκΪδεο εηδψλ, φπσο απηΫο πξνζδηνξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 51 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην 
Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ειΫγρεη ηελ νξζφηεηα 
θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ. 

Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο, δηαβηβΪδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ε 
νπνέα απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ θαη κε κΫξηκλα ηεο γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ππνςάθηνπο Πξνκεζεπηάο ε 
απφθαζε ηεο. 

2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα ζα γέλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα 
φζεο πξνζθνξΫο δελ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξΫο πνπ Ϋρνπλ θξηζεέ σο ηερληθΪ απνδεθηΫο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο 
ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο. Ζ πξνεγνχκελε ζπκβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά απνηειεέ 
ζηνηρεέν πνπ ζπλεθηηκΪηαη. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ηερληθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά ζα δηαβηβΪζεη ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο 
ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνέα απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ θαη κε κΫξηκλΪ ηεο γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ππνςάθηνπο 
ΠξνκεζεπηΫο ε απφθαζά ηεο. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζέαο ηερληθάο αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ζ εκεξνκελέα, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζα 
γλσζηνπνηεζεέ, κε απφθαζε ηεο ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεέ κε θαμ ά 
ηειεγξΪθεκα ά 
ηειενκνηνηππέα ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαη 
βαζκνινγάζεθαλ ηερληθΪ. 

Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ην 
πξνεγνχκελν ζηΪδην επηζηξΫθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο, ρσξέο λα 
Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. 

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην Υψξν ΓηελΫξγεηαο, ηελ 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέδεηαη ζηε ζρεηηθά απφθαζε ηεο ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ, 
ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακΫλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ ησλ νπνέσλ νη νηθνλνκηθΫο 
πξνζθνξΫο ζα απνζθξαγηζζνχλ. 
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Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ζα ειΫγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ 
βαζκφ ζηνλ νπνέν αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο. 

 ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ζα θαηαηΪμεη ηηο πξνζθνξΫο ζε πγθξηηηθφ Πέλαθα, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ ηνπ ηειηθνχ 
βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κΫζνδν πνπ πεξηγξΪθεηαη αλσηΫξσ. Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ 
ΑπνηειεζκΪησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαβηβΪδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ε νπνέα 
απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ θαη κε κΫξηκλα ηεο γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ππνςάθηνπο Πξνκεζεπηάο ε απφθαζε ηεο 
γηα ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν 
πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 
απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη εκεξψλ [είθνζη (20) θαηά κέγηζην ζύκθωλα κε ηνλ άξζξν 6 παξ. 
2(α) ηνπ ΠΓ 118] απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαέσζε 
παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α'290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα 
Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο. Ο θΪθεινο 
ππνβΪιιεηαη επέζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζεο 
δηαθάξπμεο. 

Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηελ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε, 
κνλνγξΪθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπά φια ηα ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ θαηΪ θχιιν. 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Ζ Δπηηξνπά ειΫγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ εγγξΪθσλ πνπ 
ππνβιάζεθαλ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Ζ Δπηηξνπά, δηαβηβΪδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ε νπνέα απνθαέλεηαη ζρεηηθΪ θαη κε 
κΫξηκλα ηεο γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ππνςάθηνπο Πξνκεζεπηάο ε απφθαζε ηεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, 
δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Άξζξν 
14 ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο ( παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007), ά (εθφζνλ νξέδεηαη ζηε 
δηαθάξπμε) ζην Ϊξζξν 8

α
 ηνπ ηδένπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο απηΫο, ε 

θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά πνπ πξνζθΫξεη ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 
Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ θαη νχησ 
θαζ' εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ πξνζθνκέδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα 
ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο 
καηαηψλεηαη. 

ηηο αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηΫρσλ ππνβΪιιεη ςεπδά ά αλαθξηβά ππεχζπλε δάισζε ηεο 
παξαγξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 8

α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ά ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθΫξσλ δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο Ϋλα ά 
πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ 
Ϋρνπλ δεηεζεέ απφ ηελ δηαθάξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ σο Ϊλσ 
Π.Γ/ηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε. Δπέζεο, θαηαπέπηεη ππΫξ 
ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ 
πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε ειΪρηζηα αλαγθαέα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαη ηερληθψλ πξνυπνζΫζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 8

α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν) δελ απνξξέπηεη πξνζθνξΪ πξνκεζεπηά πνπ πιεξνέ 
Ϋλα εζληθφ πξφηππν, ην νπνέν απνηειεέ κεηαθνξΪ επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κέα επξσπατθά ηερληθά 
Ϋγθξηζε, κέα θνηλά ηερληθά πξνδηαγξαθά, Ϋλα δηεζλΫο πξφηππν ά Ϋλα ηερληθφ πιαέζην αλαθνξΪο πνπ Ϋρεη 
εθπνλεζεέ απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνέεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ά πξνδηαγξαθΫο 
θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ά ηηο ιεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο πνπ Ϋρνπλ νξηζηεέ κε ηε δηαθάξπμε. ε απηά ηελ 
πεξέπησζε φκσο, ν πξνζθΫξσλ ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, θαηΪ ηξφπνλ 
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη κε θΪζε ελδεδεηγκΫλν κΫζν, φηη ην Ϋξγν, πξντφλ ά ππεξεζέα, 
γηα ην νπνέν δειψλεη φηη πιεξνέ ην αλσηΫξσ πξφηππν, αληαπνθξέλεηαη πξΪγκαηη (ά ππεξθαιχπηεη) ηηο 
επηδφζεηο ά ιεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο πνπ νξέδεη ε δηαθάξπμε. Σερληθφο θΪθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηά ά 
Ϋθζεζε δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκΫλν νξγαληζκφ κπνξεέ λα ζπληζηΪ ελδεδεηγκΫλν κΫζν (Ϊξζξν 53 παξ. 5 
Π.Γ. 60/2007). 

ΑΡΘΡΟ 26. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧN 
ΠξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε ζε θΪζε κέα ά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θΪησζη πεξηπηψζεηο : 

1. Έιιεηςε νπνηνπδάπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξΪθνπ Άξζξνπ 14 ηνπ ΜΫξνπο Α ηεο 
παξνχζαο. 

2. Με Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξΪθσλ Άξζξνπ 13. 
3. Έιιεηςε πιάξνπο θαη αηηηνινγεκΫλεο ηεθκεξέσζεο ηεο θΪιπςεο ησλ ειΪρηζησλ πξνυπνζΫζεσλ 

ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ (παξΪγξαθνο Άξζξνπ 14 ηνπ ΜΫξνπο Α ηεο παξνχζαο). 
4. ΠξνζθνξΪ κε ρξφλν πινπνέεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 
5. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 
6. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε. 
7. ΠξνζθνξΪ πνπ παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο 
8. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά. 
9. ΠξνζθνξΪ πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηέκεκα ππεξβαέλεη ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε. 
10. Γηα νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξΫεη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 
 
2.  ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ θαηαθχξσζε γέλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπάο. Ζ Αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γέλεηαη εγγξΪθσο πξνο ηνλ επηιεγΫληα 
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 23 ηνπ ΠΓ 118/2007. Απφ ηελ 
αλαθνέλσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνκεζεπηά, ε χκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη 
ζπλαθζεέ ην δε Ϋγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα. 

ΑΡΘΡΟ 28. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

To Ννζνθνκεέν, κεηΪ απφ ζρεηηθά αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ & 
Αμηνιφγεζε, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα κΫξνο ησλ ππφ 
πξνκάζεηα εηδψλ, πνπ ζε θακέα πεξέπησζε δελ ζα αλαινγεέ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ηνπ 
ζπλνιηθΪ πξνβιεπφκελνπ ζηε Γηαθάξπμε. 

Δπέζεο, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη 
ππεξεζηψλ, απφ ην αξρηθΪ πξνβιεπφκελν ζηε Γηαθάξπμε, ζε θακέα φκσο πεξέπησζε ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ησλ νξηδνκΫλσλ κε ην Ϊξζξνπ 21 ηνπ ΠΓ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 29. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα: 

α. λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε, αθχξσζε ά δηαθνπά ηνπ δηαγσληζκνχ β. λα απνθαζέζεη ηε 
καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλΪιεςά ηνπ κε ηξνπνπνέεζε ά κε ησλ φξσλ θαη ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθάξπμεο 

γ. λα απνθαζέζεη ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζέα ηεο 
δηαπξαγκΪηεπζεο, εθ' φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
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A.5. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Ζ Αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γέλεηαη εγγξΪθσο πξνο ηνλ επηιεγΫληα απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά. ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηέδεηαη ε ζρεηηθά χκβαζε. 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σπρφλ 
ππνβνιά ζρεδέσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθένπο καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο ηνπο, δε δεκηνπξγεέ θακέα 
δΫζκεπζε γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβΪλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ πξνκάζεηα 
ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, θαηαξηέδεηαη κε 
βΪζε ηελ Καηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξΪ θαη ηε Γηαθάξπμε, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ ηεξαξρέαο θαη θαηηζρχεη 
απηψλ πιελ θαηαδάισλ ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 
Γηα ηηο αλΪγθεο θαηΪξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηάο ζα 
ζπλεξγαζηεέ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

ε πεξέπησζε πνπ πηζαλνινγεέηαη φηη, θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα θαηΪξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκΫλνπ ηεο 
χκβαζεο, ζα ιάμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο ά ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη 
ζηελ Ϋγθαηξε παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ θαηΪ ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ 
θεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξΪηαζε, γηα ηνλ έδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθάο ζπκκεηνράο. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ εγγξΪθνπ ηεο χκβαζεο θαη κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δΫθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά 
ηεο χκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΠΓ 118/2007 παξαζηαηηθΪ θαη Δγγπεηηθά 
επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. Ο Πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα πξνζΫιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κΫζα ζε δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο 
ηεο αλαθνέλσζεο. ηελ πεξέπησζε φκσο απηά ν ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ παξαδνηΫσλ αξρέδεη λα 
ππνινγέδεηαη κεηΪ απφ δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο αλαθνέλσζεο. ηελ 
πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζέα επηβΪιιεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θπξψζεηο. 

Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα κε βΪζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηε 
Γηαθάξπμε θαη ηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, ζα δηΫπεηαη απφ ην ειιεληθφ δέθαην θαη δελ κπνξεέ λα 
πεξηΫρεη φξνπο αληέζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 

Δπέζεο επέζεκε γιψζζα θαηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ζα εέλαη ε ειιεληθά. Σν ζχλνιν ησλ 
εγγξΪθσλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε (εθζΫζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα. ΔΪλ ππΪξμεη θφζηνο κεηαθξΪζεσλ εγγξΪθσλ ηνπ Πξνκεζεπηά, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ 
Πξνκεζεπηά.  

ΔΪλ κεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πξηλ απφ ηελ παξΪδνζε ησλ εηδψλ, ζηα πιαέζηα ηεο 
πξφηαζεο επηθαηξνπνέεζεο, Ϋρνπλ αλαθνηλσζεέ λεψηεξα κνληΫια, απνδεδεηγκΫλα ηζρπξφηεξα θαη 
θαιχηεξα απφ εθεέλα πνπ πξνζθΫξζεθαλ θαη αμηνινγάζεθαλ, ηφηε ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη, θαη ε 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, δχλαηαη λα απνδερζεέ, λα ηα πξνκεζεχζεη αληέ ησλ πξνζθεξζΫλησλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ επΫξρεηαη νπνηαδάπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε. 

ΑΡΘΡΟ 31. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ - ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ 

ΔλζηΪζεηο - πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην 
Ϊξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνράο πξνκεζεπηά ζε απηφλ θαη ηεο δηελΫξγεηΪο ηνπ, 
Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, επηηξΫπεηαη Ϋλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο 
(ελδηθνθαλάο πξνζθπγά). Με ηελ Ϋλζηαζε πνπ αζθεέηαη θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, επηηξΫπεηαη 
θαη ε πξνβνιά ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνέα 
πξνζθνκέδεη ν πξνζθΫξσλ πξνο ηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 6, 8 
θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Ζ Ϋλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηελ νπνέα θαη θαηαηέζεηαη εγγξΪθσο, σο εμάο: 



 

20 

(α) ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κΫζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηε 
δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκέαο απηάο ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκεξνκελέεο ηεο δεκνζέεπζεο θαη ηεο 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν 
(Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζέδνλ φξγαλν (ΑλαζΫηνπζα Αξρά) εθδέδεη ηελ 
ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(β) ΚαηΪ ησλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρά 
νπνηνπδάπνηε δηαγσληδφκελνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ά ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζέα 
παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα δηεμαγσγάο ηνπ ηδένπ ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξαο απφ απηάλ θαηΪ ηελ νπνέα ν εληζηΪκελνο Ϋιαβε γλψζε ηνπ 
ζρεηηθνχ θαθΫινπ. Ζ Ϋλζηαζε απηά δελ επηθΫξεη αλαβνιά ά δηαθνπά ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιΪ εμεηΪδεηαη 
θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε 
ζρεηηθά απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εθδέδεηαη κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο 
ζπκκεηνράο πξνκεζεπηά ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ ζε απηφλ θαηΪ ηνπ νπνένπ 
ζηξΫθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιάο ηεο. 

(γ) ΚαηΪ ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, κΫζα ζε ρξνληθφ 
δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο Ϋιαβε γλψζε ηεο 
ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ζ Ϋλζηαζε απηά θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ, 
εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο, ζε απηφλ θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζέδνλ φξγαλν (ΑλαζΫηνπζα Αξρά) εθδέδεη 
ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο ελζηΪζεσλ. 

Δθηφο ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθΪ θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, φζνλ αθνξΪ ηε 
λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κΫζα ζε 
ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο Ϋιαβε γλψζε 
ηεο αλσηΫξσ θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο θαη ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Ϋλζηαζε απηά θνηλνπνηεέηαη 
ππνρξεσηηθΪ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο ζηνλ Πξνκεζεπηά θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη. 
Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζέδνλ φξγαλν 
(ΑλαζΫηνπζα Αξρά) εθδέδεη ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ 
ηελ ιάμε ηεο αλσηΫξσ ηξηεκΫξνπ πξνζεζκέαο. 

ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ 
γέλνληαη δεθηΫο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο πξνζθνκέδεηαη παξΪβνιν ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, πνζνχ έζνπ κε 
πνζνζηφ 0,10 επέ ηνηο εθαηφ (0,10%) επέ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμέαο ηεο ππφ αλΪζεζε ππεξεζέαο, ην 
χςνο ηνπ νπνένπ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιέσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πΫληε ρηιηΪδσλ 
(5.000) επξψ. Σν παξΪβνιν απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν θαη θαηαρσξεέηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ 
(Κ.Α.Δ.) 3741 (''παξΪβνια απφ θΪζε αηηέα''). Σν πνζνζηφ ηνπ παξΪβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηΫξσ 
πνζψλ κπνξεέ λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α' 
202/ 2005). 

Ζ απφθαζε επέ ηεο ελζηΪζεσο θνηλνπνηεέηαη ζηνπο εληζηΪκελνπο ρσξέο ππαέηηα θαζπζηΫξεζε ηνπ ΦνξΫα 
Γηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηΪκελνη ιακβΪλνπλ πιάξε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο, κεηΪ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε θξνληέδα ηνπο. 
Ο πξνκεζεπηάο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο δπλΪκεη ησλ 
Ϊξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 
θαη νπζέαο κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε 
ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ΑλαζΫηνπζα Αξρά, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη 
πξνζβνιά κε Ϊιιε νηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηΫξσ δηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 
15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Οη εγγπάζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε Γηαθάξπμε, εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα, ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 
2513/1997 θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαέσκα. Δγγπάζεηο πνπ 
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εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά 
ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα ππνδεέγκαηα ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ ηεο 
παξνχζαο. 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο εηαηξεηψλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ζρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ.(118/07). 

1.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ κε πνηλά απνθιεηζκνχ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ, λα θαηαζΫζνπλ Δγγχεζε 
ζπκκεηνράο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνέαο ην πνζφ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο 
πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ. 
Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξΪ πιηθΪ θαη επηηξΫπεηαη απφ ηελ δηαθάξπμε ε πξνζθνξΪ κεξηθψλ απφ απηΪ, 
γέλεηαη δεθηά πξνζθνξΪ θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ 
ηεο αμέαο φισλ ησλ πξνζθεξνκΫλσλ πιηθψλ, αξθεέ απηά λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεέ ζηελ 
πξνυπνινγηδφκελε αμέα ηνπ ειΪρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ δηαθάξπμε, ε δε 
θαηαθχξσζε πεξηνξέδεηαη ζηα πιηθΪ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) κάλα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξΪο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο 
εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο 
ινηπνχο ΠξνζθΫξνληεο κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα Αλαθνέλσζεο ηεο 
Καηαθχξσζεο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά. 

1.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο Πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, ην αξγφηεξν θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζΫζεη 
Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ηνπ ηκάκαηνο πνπ ζα αλαιΪβεη, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) 
παξαιαβά ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκΫλνπο. ε πεξέπησζε πνπ ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθΪ, ε 
εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ ην πνζφλ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο 
πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο 
εθηΫιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά ζχκβαζεο πξΫπεη λα εέλαη ανξέζηνπ ρξφλνπ, δειαδά ζα ηζρχεη κΫρξη 
επηζηξνθάο ηεο ζηελ ΣξΪπεδα. 

ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο, ζηνλ νπνέν ζα θαηαθπξσζεέ ν δηαγσληζκφο αξλεζεέ λα ππνγξΪςεη 
εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ά λα θαηαζΫζεη Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ά λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδάπνηε Ϊιιε ππνρξΫσζά ηνπ, πνπ 
απνξξΫεη απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνράο 
θαηαπέπηεη απηνδηθαέσο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ. ηελ πεξέπησζε απηά ν ζπγθεθξηκΫλνο δηαγσληδφκελνο 
βαξχλεηαη θαη κε ηα Ϋμνδα δηελΫξγεηαο λΫνπ δηαγσληζκνχ θαη γέλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βΪξνο ηνπ 
αξλεζΫληνο λα ππνγξΪςεη ππνςεθένπ, ηεο νηθνλνκηθάο δηαθνξΪο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εΪλ ηειηθΪ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά πξνθξέλεη απηά ηε ιχζε. 

ΑΡΘΡΟ 33. ΔΚΣΔΛΧΝΙΜΟ - ΦΟΡΟΙ - ΓΑΜΟΙ 
Ο Πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ, ηνλ νπνέν ζα παξαδψζεη, 
εγθαηαζηάζεη θαη ζΫζεη ζε ιεηηνπξγέα ειεχζεξν ζηνπο ρψξνπο εγθαηΪζηαζάο ηνπ. Οη δαζκνέ, θφξνη θαη 
ινηπΫο δεκνζηνλνκηθΫο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηά. 

ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ 
1. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο. 
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2. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ θαιεέηαη λα παξαζηεέ, εθφζνλ ην επηζπκεέ ν 
πξνκεζεπηάο θαη δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο. Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα πξνβιΫπεη 
φηη ν πνηνηηθφο Ϋιεγρνο γέλεηαη κε Ϋλα ά πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξΪθνληαη 
εδψ: 

α. Με καθξνζθνπηθά εμΫηαζε. 
β. Με ρεκηθά ά κεραληθά εμΫηαζε (εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε). 
γ. Με πξαθηηθά δνθηκαζέα 
δ. Με φινπο ά κε φζνπο απφ ηνπο παξαπΪλσ ηξφπνπο ρξεηΪδεηαη, αλΪινγα κε ην πξνο πξνκάζεηα πιηθφ 
ά θαη κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο, εθφζνλ ν 
ηξφπνο απηφο πξνβιΫπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 
Σπρφλ Ϋμνδα κεηαθνξΪο θαηΪ ηεο σο Ϊλσ δηαδηθαζέεο πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά. 

3. ε πεξέπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη κφλν καθξνζθνπηθά εμΫηαζε, ζπληΪζζεηαη απφ ηελ 
επηηξνπά παξαιαβάο νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβάο ά απφξξηςεο) κεηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ 
καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ. Όηαλ ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθά εμΫηαζε θαη Ϊιινπο 
ειΫγρνπο (φπσο ρεκηθά εμΫηαζε, κεραληθά εμΫηαζε, πξαθηηθά δνθηκαζέα) ζπληΪζζεηαη απφ ηελ επηηξνπά 
παξαιαβάο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ θαη δεηγκαηνιεςέαο θαη νξηζηηθφ 
πξσηφθνιιν (παξαιαβάο ά απφξξηςεο) κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ειΫγρσλ ηνχησλ. ΔΪλ, ιφγσ ηεο 
θχζεο ηνπ εέδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη γέλνληαη απφ ηελ επηηξνπά 
παξαιαβάο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνέ θαη ινηπνέ Ϋιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ 
πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληΪζζεηαη απφ ηελ επηηξνπά ρσξέο λα πξνεγεζεέ ζχληαμε πξσηνθφιινπ 
καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ θαη δεηγκαηνιεςέαο. 
4. ε πεξέπησζε πνπ ε επηηξνπά παξαιαβάο απνξξέςεη ην πιηθφ, αλαθΫξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

ηηο παξεθθιέζεηο πνπ παξνπζηΪδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο 
θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 
3 ηνπ ΠΓ118/07, εθφζνλ θξηζεέ απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιέζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεΪδνπλ 
ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, 
κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηά ε επηηξνπά παξαιαβάο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. ΔΪλ ην πιηθφ απνξξέπηεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο 
ιφγσ παξεθθιέζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, ε επηηξνπά δελ πξνβαέλεη ζηε 
ιάςε θαη απνζηνιά δεηγκΪησλ θαη αληηδεηγκΪησλ γηα Ϊιινπο πεξαηηΫξσ ειΫγρνπο. Σα παξαπΪλσ 
δεέγκαηα ιακβΪλνληαη θαη απνζηΫιινληαη πξνο Ϋιεγρν, ζηελ πεξέπησζε πνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ εγθξέζεθε ε καθξνζθνπηθά παξαιαβά πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά 
παξαιαβάο, ιφγσ παξεθθιέζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ην καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν. ηελ πεξέπησζε 
απηά ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβάο ά απφξξηςεο) ζπληΪζζεηαη κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 
ειΫγρνπ ησλ δεηγκΪησλ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ118/07, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε 
παξαιαβά πιηθνχ γηα ην νπνέν ε επηηξνπά παξαιαβάο εμΫδσζε νξηζηηθφ πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ζην 
νπνέν αλαθΫξεη παξεθθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε Ϋθπησζε. 

5. ε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ 
απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα παξΪ ηηο απνθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ 
καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν ά ηνπο Ϊιινπο ειΫγρνπο πνπ δηελΫξγεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. Ζ 
παξαπνκπά θαηΪ ηα αλσηΫξσ γέλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα απφ 
ηελ Τπεξεζέα. Ζ δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ 
ηε ζχκβαζε ειΫγρνπο θαη ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ά απφξξηςεο. ε πεξέπησζε πνπ 
ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη εθηφο απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν θαη Ϊιινπο ειΫγρνπο, ε επηηξνπά, εΪλ ην 
πιηθφ θξέλεηαη απ' απηάλ παξαιεπηΫν κε βΪζε ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, ιακβΪλεη θαη απνζηΫιιεη, πξνο 
δηελΫξγεηα ησλ πεξαηηΫξσ ειΫγρσλ, ηα πξνβιεπφκελα δεέγκαηα θαη αληηδεέγκαηα. ηελ πεξέπησζε πνπ 
ην πιηθφ θξέλεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο απνξξηπηΫν κε βΪζε ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, δελ 
πξνβαέλεη ζε δεηγκαηνιεςέα θαη ζηνπο ηπρφλ πεξαηηΫξσ πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο. Τπφ ηελ επηθχιαμε 
ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ118/07, εθφζνλ θξηζεέ απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιέζεηο απηΫο ηνπ πιηθνχ 
δελ επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά 
παξαιαβάο, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηά, ε δεπηεξνβΪζκηα 
επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. Σν αέηεκα γηα 
επαλεμΫηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά, κΫζα 
ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο 
απφθαζεο. Σα Ϋμνδα ηεο δεπηεξνβΪζκηαο επηηξνπάο παξαιαβάο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, εθφζνλ ηα 
εέδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθΪ ά παξαιεθζνχλ κε Ϋθπησζε, αλεμΪξηεηα εΪλ ε αλΪζεζε γηα επαλεμΫηαζε 
γέλεηαη κεηΪ απφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα. Σα Ϋμνδα απηΪ θαηαινγέδνληαη κε απφθαζε 
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ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη εθπέπηνληαη απφ ην ιαβεέλ ηνπ πξνκεζεπηά ά εηζπξΪηηνληαη απφ ηελ 
εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά κε βεβαέσζε κΫζσ ηνπ δεκνζένπ ηακεένπ. 

6. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο, πξσηνβΪζκηεο ά 
δεπηεξνβΪζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο πξνκεζεπηΫο. 

7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεέ λα παξαπΫκπεηαη δεηγκαηνιεπηηθΪ γηα 
επαλεμΫηαζε πιηθφ ζε επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ 
πεξέπησζε πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ απφ ηελ πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. ηελ 
πεξέπησζε απηά ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξαπΪλσ παξΪγξαθν 5. 

8. Σα ππφ πξνκάζεηα πιηθΪ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθά εθκεηΪιιεπζε κφλν κεηΪ ηελ 
νξηζηηθά παξαιαβά ηνπο απφ ηνλ θνξΫα. 

ΑΡΘΡΟ 35. ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξέδνληαη απφ ηελ ζχκβαζε 

Ζ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ αξκφδηα επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβάο πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδέδεη ζρεηηθΪ πξσηφθνιια παξαιαβάο . 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ηεο πξνκάζεηαο κπνξεέ ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο 
λα παξαηαζεέ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ Πξνκεζεπηά πνπ ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ απφ ηε 
ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξέπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο δελ εέλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο κπνξεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο , λα 
παξαηεέλεηαη κΫρξη ην / απηνχ. 

ΔΪλ ιάμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά ,εΪλ 
ιάμε ν παξαηαζεέο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ρξφλνο , ρσξέο λα παξαδνζεέ ε πξνκάζεηα ν Πξνκεζεπηάο 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο επηβαιινκΫλσλ ησλ θαηΪ πεξέπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ησλ Ϊξζξσλ 
35 θαη 36 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπάο 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο κπνξεέ λα κεηαηέζεηαη. ΜεηΪζεζε 
επηηξΫπεηαη κφλν φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ Ϋξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηΪζεζεο 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 36. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνκάζεηα παξαδνζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο 
δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηΪζεζε θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, 
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ αλσηΫξνπ Ϊξζξνπ, επηβΪιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηΪ 
πεξέπησζε θπξψζεσλ, θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγέδεηαη σο εμάο: 

α)Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην % ηνπ κΫγηζηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ αλσηΫξνπ Ϊξζξνπ 34 ρξφλνπ παξΪηαζεο, πνζνζηφ 1% 
επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ κΫξνπο ηνπ Ϋξγνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα . 

β) Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ % κΫρξη ην / ηνπ κΫγηζηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ αλσηΫξνπ Ϊξζξνπ 34 ρξφλνπ παξΪηαζεο, πνζνζηφ 3% επέ 
ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ κΫξνπο ηνπ Ϋξγνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

ΔΪλ θαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιΪζκα 
εκΫξαο, ζεσξεέηαη νιφθιεξε εκΫξα. 

γ)Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην παξαπΪλσ 1/2, πνζνζηφ 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ 
κΫξνπο ηνπ Ϋξγνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα . 

2. Σα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε, πνζνζηΪ πξνζηέκσλ ππνινγέδνληαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο 
αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ πιηθψλ ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα ην 
πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ. 

3. Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην ιαβεέλ ηνπ Πξνκεζεπηά ά ζε 
πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 
εθηΫιεζεο, εθφζνλ ν Πξνκεζεπηάο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 



 

24 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαδφρσλ ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη αλαινγηθΪ ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 37.ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

1. ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε αλαθνέλσζε, δελ πξνζάιζε λα ππνγξΪςεη ηελ ζχκβαζε 
κΫζα ζηελ πξνζεζκέα ηνπ νξέζηεθε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπάο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Με ηε έδηα δηαδηθαζέα ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ θΪζε δηθαέσκΪ ηνπ απνξξΫεη απφ απηά, εθφζνλ δελ παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα πιηθΪ κΫζα 
ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ην ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην 
Ϊξζξν 34 ηεο παξνχζαο. 

3. Ο Πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ ε πξνκάζεηα δελ παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηάζεθε 
κε επζχλε ηνπ Γεκνζένπ ά φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

4. Με ηελ απφθαζε θάξπμεο Πξνκεζεπηά εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα ηνπ παξαζρεζεέ ε 
δπλαηφηεηα παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ πνπ γέλεηαη εηο βΪξνο ηνπ πΫξαλ ηεο νπνέαο νπδεκέα παξΪδνζε απνξξηθζΫλησλ 
πιηθψλ γέλεηαη δεθηά. 

5. ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 
επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπάο 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνέα ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά 
εμεγάζεσλ αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) ΚαηΪπησζε νιηθά ά κεξηθά ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο , ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ 
πεξέπησζε. 

β) ΑλΪζεζε ηεο ζε βΪξνο ηνπ Ϋθπησηνπ πξνκεζεπηά ζηνλ επφκελν πξνζθΫξνληα πνπ εέρε ιΪβεη κΫξνο 
ζην δηαγσληζκφ. ΚΪζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε πξνθαινχκελε δεκέα ηνπ δεκνζένπ ά ηπρφλ δηαθΫξνλ πνπ ζα 
πξνθχςεη, θαηαινγέδεηαη ζε βΪξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηά. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γέλεηαη αθφκε 
θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ λΫα αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ θαηΪ ηα παξαπΪλσ 
νξηδφκελα. ηελ πεξέπησζε απηά ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γέλεηαη κε 

βΪζε θΪζε ζηνηρεέν, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη κε βΪζε ηηο αξρΫο ηεο θαιάο πέζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. γ) Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηά πνζνχ έζνπ κε ην 10%ηεο αμέαο ηνπ 
Ϋξγνπ γηα ην νπνέν θεξχρζεθε Ϋθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαέσκα λα παξαδψζεη ην Ϋξγν κΫρξη 
ηελ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γέλεηαη εηο βΪξνο ηνπ 
αλεμΪξηεηα εΪλ ηειηθΪ Ϋθαλε ρξάζε ά φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξέπησζε απηά Ϋρνπλ 
εθαξκνγά θαη ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 35 ηεο παξνχζαο. δ) ε πεξέπησζε πνπ ε 
αλΪζεζε πξνκάζεηαο γέλεη κε ηξνπνπνέεζε φξσλ ά ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο 
αλΪζεζεο ά ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνέεο θεξχρζεθε Ϋθπησηνο, θαηΪ πεξέπησζε ,θαηΪ ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δηαθΫξνληνο ζε βΪξνο ηνπ, ιακβΪλεηαη ππφςε ε δηαθνξΪ πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ 
ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ά ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνέα ζπκςεθέδεηαη κε ην πξνο 
θαηαινγηζκφ πνζφ. 

ΑΡΘΡΟ 38. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 
ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκΫο ζα εθδέδνληαη ηα απαξαέηεηα λφκηκα παξαζηαηηθΪ / δηθαηνινγεηηθΪ. Απφ θΪζε 
ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θΪζε 
θνξΪ Νφκνπο θαη ζρεηηθΫο Δγθπθιένπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγεέσλ. 

Ζ ακνηβά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα επηβαξχλεηαη: 

 απφ ηελ παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο φπσο θΪζε θνξΪ απηά πξνβιΫπεηαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 
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 απφ ηε παξαθξΪηεζε 2% ππΫξ ηεο Φπρηθάο Τγεέαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3580/07 

 θξΪηεζε 2‰ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Ν.3580/07 

ΑΡΘΡΟ 39. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 
Ο πξνκεζεπηάο εγγπΪηαη πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη ε πξνκάζεηα ζα εθηειεζζεέ ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηεο χκβαζεο, ζα αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο, απνηειΫζκαηα 
θαη ηδηφηεηεο φπσο απηΫο πξνδηαγξΪθνληαη ζηε Γηαθάξπμε θαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ. 

ΑΡΘΡΟ 40. ΤΜΒΑΗ 
ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ε χκβαζε 
ην θεέκελν ηεο νπνέαο επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε. Γελ ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην 
θεέκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ' νηνλδάπνηε 
ηξφπν ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά. 
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπιΪρηζηνλ ηα εμάο: 
Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο 
Β. Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε 
Γ. Σα πξνο πξνκάζεηα πιηθΪ θαη ηελ πνζφηεηα 
Γ. Σελ ηηκά 
Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ 
Σ. Σηο ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 
Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπάζεηο 
Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξάηξεο 
Θ. Σνλ ηξφπν επέιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 
Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκάο 
ΗΑ. Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη αλαπξνζαξκνγάο 

Σν θεέκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ηνχην ζηεξέδεηαη, φπσο πξνζθνξΪ, 
δηαθάξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο εθηφο θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 
ε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλάζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κΫξε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγΪλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 41. ΔΚΥΧΡΗΔΙ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 
Ο Πξνκεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά εθρσξάζεη ηε χκβαζε ά κΫξνο απηάο ά ηηο εμ απηάο 
πεγΪδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Καη' εμαέξεζε ν 
Πξνκεζεπηάο δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη, ρσξέο Ϋγθξηζε, ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο γηα ηελ θαηαβνιά πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο, κε βΪζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε ΣξΪπεδα ηεο 
επηινγάο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα. 

ΑΡΘΡΟ 42. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΗ 
Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο γηα ηελ 
απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά 
εγθαηαζηΪζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ά ηξέησλ θαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε 
ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκέαο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεέ θαηΪ ά Ϋπ’ επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηεο 
Πξνκάζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά, εθ' φζνλ νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά παξΪιεηςε απηνχ. 

ΑΡΘΡΟ 43. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν Πξνκεζεπηάο δελ απνθαιχπηεη 
εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο 
πξνκάζεηαο, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα, Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε 
κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θΪζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ 
λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. ε πεξέπησζε αζΫηεζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά ηεο σο Ϊλσ 
ππνρξΫσζάο ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη ηελ απνθαηΪζηαζε ηπρφλ δεκέαο ηεο θαη 
ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ. 

Ο Πξνκεζεπηάο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ηε πξνκάζεηα ρσξέο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβέβαζηεο 
κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απΫλαληη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη δελ δεζκεχεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε 
θαλΫλα ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ηεο ζπλαέλεζε. 
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ΑΡΘΡΟ 44. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πξνκάζεηαο, ν Πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε 
ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ηα ΜΫιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ππεχζπλα Ϋλαληη ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθάξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ θαηαλνκάο ησλ 
επζπλψλ ηνπο Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ 
δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο σο ιφγνο απαιιαγάο ηνπ ελφο 
ΜΫινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ ά ησλ Ϊιισλ Μειψλ γηα ηελ 
νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο 
χκβαζεο, νπνηαδάπνηε απφ ηα ΜΫιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο, εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 
ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νινθιάξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο. 

ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο 
ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ Πξνκεζεπηά, ε χκβαζε εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη 
απνξξΫνπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ Πξνκεζεπηά, κφλν 
εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε 
αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. Δπέζεο ζε πεξέπησζε 
ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ 
Πξνκεζεπηά, ε ζπλΫρηζε ά φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο. ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηά, φηαλ απηφο απνηειεέηαη απφ κέα εηαηξεέα, ά 
ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα απφ ηελ 
εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο θαη νη ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο Πξνθαηαβνιάο θαη Καιάο ΔθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε 
χκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 45. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 
κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. Χο ηΫηνηα δελ ζεσξνχληαη 
γηα ηνλ Πξνκεζεπηά φζα επξέζθνληαη αληηθεηκεληθΪ εληφο ηνπ πεδένπ νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ειΫγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηά. 

Ο Πξνκεζεπηάο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπέπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ιάςεσο ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηάκαηνο ηνπ Πξνκεζεπηά, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε 
απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 46. ΚΤΡΧΔΙ - ΛΤΗ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα επηβΪιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθά πξνζηέκσλ ζηελ πεξέπησζε, ζηελ νπνέα 
ν Πξνκεζεπηάο θαζπζηεξεέ, ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο, ηελ παξΪδνζε παξαδνηΫνπ, 
πΫξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξέσλ πνπ ζα αλαθΫξνληαη θαη ζα γέλνπλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ζηε ζχκβαζε. 

Σα πξφζηηκα νξέδνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Π.Γ. 118/07). 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ηελ επρΫξεηα λα εηζπξΪμεη ηα πξφζηηκα εέηε ζε κνξθά παξαθξΪηεζεο απφ 
πιεξσκΫο, εέηε κε παξαθξΪηεζε απφ ηηο εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο. 

ε πεξέπησζε επαλεηιεκκΫλσλ θαζπζηεξάζεσλ ζηελ εθηΫιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηά ά ζε 
πεξέπησζε παξΪβαζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηά νηνπδάπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηεο 
ζρεηηθάο ζχκβαζεο ά πιεκκεινχο εθηΫιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ 
πξνκεζεπηά Ϋθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκέσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
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Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηάο απνδεέμεη φηη ε 
θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

ε πεξέπησζε Ϋθπησζεο θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαιάο 
εθηΫιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηάο ζε απνθαηΪζηαζε θΪζε δεκέαο απφ ηελ παξΪβαζε γηα ηελ 
νπνέα επηβιάζεθε ε Ϋθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζέα θάξπμεο ηνπ πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ, Ϋρνπλ αλΪινγε 
εθαξκνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 47. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γέθαην. ε πεξέπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ 
εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ά εμ' αθνξκάο ηεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν Πξνκεζεπηάο 
θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζά ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο 
θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θΪζε δηαθνξΪ πνπ δελ εέλαη δπλαηφ λα επηιπζεέ ζχκθσλα κε 
ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα εέλαη ηα δηθαζηάξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζάλα. 

Γελ απνθιεέεηαη φκσο γηα νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κΫξε, λα πξνβιεθζεέ 
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγά ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, αληέ ζηα δηθαζηάξηα, ζε δηαηηεζέα, ζχκθσλα πΪληα κε ηελ 
Διιεληθά Ννκνζεζέα θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλάζνπλ. Αλ δελ επΫιζεη ηΫηνηα ζπκθσλέα, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επέιπζε ηεο δηαθνξΪο αλάθεη ζηα ΔιιεληθΪ Γηθαζηάξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπΪλσ παξΪγξαθν. 
 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

       

                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

                                            ΜΔΡΟ Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ –ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

                                                 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ                              

Α/Α Καηεγνξέα Δηδψλ 

Πνζφηεηα 
Όλνκα ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο 
ρφιηα 

Πνζφηεηα 

Δέδνπο 

 

ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

Σηκά Δέδνπο 

1 ΑπνιπκαληηθΪ (24455000-8) 
 1000.00 θηΪιε 0,750ml 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ WC 1000 
πζθεπαζέα 750gr 

 

€ 750,00 

2 

ΑπνξξππαληηθΪ (39831200-

8) 

 4100 θηιφ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΡΟΤΥΧΝ (ΚΟΝΖ) 4000 

θφλε πζθεπαζέα 20 θηιψλ 

 Άδεηα απφ ην Γ.Υ.Κ 

 Να δηαιχεηαη εχθνια ζην λεξφ 

 Να εέλαη θνθθψδνπο κνξθάο νκνηφκνξθεο εκθΪληζεο 

 Να κελ ελζσκαηψλεηαη φηαλ ην λεξφ δηΫξρεηαη κΫζα απφ ηελ 
εηδηθά ζάθε ελαπφζεζεο 

 Να εέλαη ρακεινχ αθξηζκνχ 

 Να εέλαη Ϊνζκν ά λα Ϋρεη επρΪξηζην Ϊξσκα 

 Να απνκαθξχλεη θπξέσο ξχπνπο πξσηετληθάο θχζεσο π.ρ. αέκα 

 Σα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθΪ δελ ζα εέλαη 
επηβιαβά ζηα θαζνξηδφκελα πθΪζκαηα νχηε ζηηο πιπληηθΫο 
κεραλΫο 

 Οη ηαζηελεξγΫο νπζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξντφλ λα 
εέλαη βηνδηαζπψκελεο ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε 
370/86 

Να Ϋρεη PH 9-11-ΠπξηηηθΪ <5% - απνχλη<2% - Τπεξβνξηθφ 

λΪηξην maximum 15% - Τγξαζέα maximum 9% - Λεπθαληηθφ 

παξΪγνληα, απνζθιεξπληηθφ παξΪγνληα – ΠνιπθαξβνμπιηθΫο 

ελψζεηο 

 

€ 3.640,00 

ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 

ΡΟΤΥΧΝ ΔΝΔΡΓΟΤ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ 50 

πζθεπαζέα 20 θηιψλ 

 Άδεηα απφ ην Γ.Υ.Κ 

 Να ελεξγεέ αθφκα θαη ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο 

 Να δηαιχεηαη εχθνια ζην λεξφ 

 Να επαλαθΫξεη ηελ αξρηθά ιΪκςε ζηα γαξηαζκΫλα απφ θαηξφ 
ξνχρα 

 Να κελ Ϋρεη δπζΪξεζηε νζκά 
Να κελ ζπζζσκαηψλεηαη φηαλ ην λεξφ δηΫξρεηαη κΫζα απφ ηελ 

εηδηθά ζάθε ελαπφζεζεο 

 

€ 100,00 
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ΑΛΑΣΑ Δ ΚΟΚΚΟΤ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 50 
πζθεπαζέα 2,5 θηιψλ 

 

€ 50,00 

3 

ΑπνξξππαληηθΪ πιπληεξένπ 

πηΪησλ (39831210-1) 

 14040 ιέηξα 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 13 ΛΗΣ 1950 
πζθεπαζέα  13Lt   

 

€ 1.350,00 

ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ  13 ΛΗΣ 6500 

πζθεπαζέα  13Lt   

 Άδεηα απφ ην Γ.Υ.Κ 

 Να εέλαη Ϊνζκν ά κε επρΪξηζηε νζκά 

 Να εέλαη ρακεινχ αθξηζκνχ 

 Με αιθννιηθφ ph>11 γηα ηζρπξά θαζαξηζηηθά δξΪζε 

 Ζ θαζαξηζηηθά δξΪζε λα κελ επεξεΪδεηαη απφ ηε 
ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ 

Να πεξηΫρεη θσζθνξηθΪ Ϊιαηα φρη ιηγφηεξν απφ 

15% 

 

€ 4.220,00 

ΣΔΓΝΧΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 13 ΛΗΣ 390 
πζθεπαζέα  13Lt   

 

€ 273,00 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΠΛΤΗΜΟ 

ΠΗΑΣΧΝ ΣΟ ΥΔΡΗ 5200 

πζθεπαζέα  13Lt  κε Ϊξσκα 

 Άδεηα απφ ην Γ.Υ.Κ. 

 Να Ϋρεη νπδΫηεξν ph 

 Να εέλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβΪιινλ 

 Να μεπιΫλεηαη εχθνια θαη λα κελ αθάλεη έρλε 

 Να δηαζπΪ ηα ιέπε θαη ηηο μεξακΫλεο ηξνθΫο 

 Να θαηαπνιεκΪ ηηο δπζΪξεζηεο νζκΫο 
Να πεξηΫρεη αληνληθΫο επηθαλεηνδξαζηηθΫο νπζέεο 5-

15% 

 

€ 2.600,00 

4 

ΑπνξξππαληηθΪ πιπληεξένπ 

πηΪησλ (39831210-1) 

 3000 ηεκΪρην 

ΣΑΜΠΛΔΣΔ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 3000 

 

πζθεπαζέα ησλ 30 ηεκ. 

 

€ 900,00 

5 

Αθξφινπηξα ζε κνξθά δειΫ 

γηα ην κπΪλην (33711520-8) 

 1600 ιέηξα 

ΑΦΡΟΛΟΤΣΡΟ 

ΦΗΑΛΖ ΠΔΡΗΠΟΤ 4 

ΛΗΣΡΧΝ 1600 

πζθεπαζέα 4Lt 

 Να Ϋρεη νπδΫηεξν ph 

 Να εέλαη ππναιεξγηθφ 

 

€ 1.340,00 
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6 

ΒξεθηθΪ ελδχκαηα 

(18411000-3) 

 62000 ηεκΪρην 

ΠΑΝΔ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 60000 

. ΠΑΝΔ – ΒΡΑΚΑΚΙ ΔΝΗΛΙΚΧΝ 
1. Γηα ειηθησκΫλνπο (πΪλα – βξαθΪθη) Νν 2 Medium γηα 

πεξ. κΫζεο 70- 110cm 
2. Γηα ειηθησκΫλνπο (πΪλα – βξαθΪθη) Νν 3 Large γηα πεξ. 

κΫζεο 100- 150cm 
3. Γηα ειηθησκΫλνπο (πΪλα – βξαθΪθη) Νν 4 extra large γηα 

πεξ. κΫζεο 120- 170cm 
Σν εέδνο ζα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ηζΪληαο ά ζε δΫκα κε 
πνιιΫο ηζΪληεο, ζα πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιειν θαη λα 
εμππεξεηεέ πιάξσο ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη. 

Ζ κνξθά ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ζα εέλαη α) κε 
απηνθφιιεην δΫζηκν 

                                                                         θαη    β) κε ιΪζηηρν 

γχξσ – γχξσ 

 

€18.600,00 

 

ΠΑΝΔ ΒΡΑΚΑΚΗ ΜΔ 

ΛΑΣΗΥΟ 2000 

 

>> 

 

€ 1.100,00 

7 ΓΪληηα (18424000-7) 
 1500.00 δεχγνο ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ 

ΔΛΑΣΗΚΑ 1500 
πζθεπαζέα ησλ 12 δεπγαξηψλ (Νν M – L)  

 

€ 930,00 

8 ΓηΪθνξα εέδε (44423000-1) 

 250.00 θηΪιε 0,750ml 

ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΣΕΑΜΗΧΝ 250 

πζθεπαζέα 500gr 

 Να εέλαη ζε πγξά κνξθά, λα δηαηέζεηαη ςεθαζηάξαο 

 Να εέλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβΪιινλ 

 Άδεηα απφ ην Γ.Υ.Κ 

 Να κελ αθάλεη ζΪκπσκα ά ζηέγκαηα κεηΪ ην 
ζθνχπηζκα θαη ην ζηΫγλσκα 

 Να πεξηΫρεη επηθαλεηνδξαζηηθΫο νπζέεο (0.3 – 
0.5%) θαη νξγαληθφ δηαιχηε εθ ηνπ νπνένπ 3% 
ηνπιΪρηζηνλ αιθνφιεο ελψζεηο 

 

€ 120,00 

9 

Γνρεέα θαη θΪδνη 

απνξξηκκΪησλ (34928480-6) 

 40.00 ηεκΪρην 

ΚΑΛΑΘΑΚΗΑ 

ΑΥΡΖΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 40 

  

€ 160,00 

10 ΚνπβΪδεο (39224330-0) 

 12.00 ηεκΪρην 

ΚΟΤΒΑΓΔ 

ΚΑΡΟΣΗΧΝ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ 12 

  

€ 120,00 

11 ΚνπβΪδεο (39224330-0) 
 20.00 ηεκΪρην ΚΟΤΒΑΓΔ 

ΦΟΤΓΓ.ΜΔ ΣΗΦΣΖ 20 

  

€ 160,00 
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12 ΚνπβΪδεο (39224330-0) 
 10.00 ηεκΪρην ΚΟΤΒΑΓΔ ΑΠΟΡΡ. 

ΜΔ ΠΔΣΑΛ. INOX 10 

  

€ 300,00 

13 

ΚξΫκεο μπξέζκαηνο 

(33711810-8) 
 540.00 ηεκΪρην 

ΑΦΡΟΗ ΞΤΡΗΜΑΣΟ 540 

  

€ 848,00 

14 

ΜαιαθηηθΪ θαη 

πξνζηαηεπηηθΪ (33631200-4) 

 1000 ιέηξα 

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ 

ΡΟΤΥΧΝ ζπζθ 

πεξέπνπ 4 ΛΗΣΡΑ 1000 

  

€ 470,00 

15 ακπνπΪλ (33711610-6) 
 1600 ιέηξα ΑΜΠΟΤΑΝ ζπζθ 

πεξέπνπ 4 ΛΗΣΡΑ 1600 

  

€ 1.340,00 

16 απνχλη (33711900-6) 
 4000 ηεκΪρην ΑΠΟΤΝΗ ΠΡΑΗΝΟ 

100ΓΡ 4000 

  

€ 960,00 

17 

εξβηΫηεο πγεέαο ά ηακπφλ 

(33771100-6) 
 16000 ηεκΪρην 

ΔΡΒΗΔΣΔ 16000 

  

€ 2.560,00 

18 

θνχπεο θαη βνχξηζεο θαη 

Ϊιια εέδε γηα ηελ νηθηαθά 

θαζαξηφηεηα (39224300-1) 

 133 ΣεκΪρην  

ΒΑΖ ΜΔ 

ΚΟΤΠ/ΝΔΛΟ 60 

  

€ 108,00 

ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΟ 

ΚΟΝΣΑΡΗΟΤ ΦΟΤΓ. 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΜΑΠΔ 50 

  

 

€ 175,00 

ΚΟΝΣΑΡΗΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ 

ΜΔΣΑΛΗΚΑ 10 

  

€ 20,00 

ΚΔΛΔΣΟΗ 

ΚΑΡΟΣΗΧΝ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΓΗΠΛΟΗ 3 

  

€ 60,00 
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ΚΔΛΔΣΟΗ 

ΚΑΡΟΣΗΧΝ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΜΟΝΟΗ 10 

  

 

€ 100,00 

19 

θνχπεο θαη βνχξηζεο θαη 

Ϊιια εέδε δηαθφξσλ ηχπσλ 

(39224000-8) 

 2950 ηεκΪρην 

ΤΡΜΑ BRILLO 1KG 150 
Κνπινχξα ζπζθεπαζέα ηνπ 1 θηινχ 

 

€ 405,00 

ΤΡΜΑ ΛΑΝΕΑ 2800 
Κνπινχξα ζπζθεπαζέα ηνπ 1 θηινχ 

 

€ 280,00 

20 θνπγγΪξηα (39224320-7) 
 4000.00 ηεκΪρην ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ 

ΝΑΤΛΟΝ ΜΠΑΝΗΟΤ 4000 
(Νν 12) πζθεπαζέα ησλ 32 ηεκ 

 

€ 1.120,00 

22 θνπγγΪξηα (39224320-7) 

 500.00 ηεκΪρην 

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ 

ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ 

ΤΡΜΑ 500 

  

€ 100,00 

23 ΦαξΪζηα (39224350-6) 
 50.00 ηεκΪρην 

ΦΑΡΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 50 

  

€ 50,00 



 

33 

24 Υαξηέ πγεέαο (33761000-2) 

 100000 ηεκΪρην 

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 100000 

ΥΑΡΣΙ ΤΓΔΙΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδνο πξΫπεη: 

Να εέλαη ιεπηφ, αληνράο γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη θαη λα 

απνζπληέζεηαη εχθνια ζην λεξφ 

Να δηαηέζεηαη ζε ξνιΪ 250 δηπιψλ θχιισλ κε αλνρά +/- 10% ζε 

ζπζθεπαζέα ησλ 12 ξνιψλ κε  λΪυινλ πεξέβιεκα. Σα θχιια λα 

Ϋρνπλ πιΪηνο 10,4Υ11,2cm, βΪξνο ραξηηνχ αλΪ m
2
 2X18γξ κε 

απφθιηζε +/- 10%, νιηθφ κάθνο ξνινχ ηνπιΪρηζηνλ 2Υ28κ. 

Σα θχιια λα ρσξέδνληαη κεηαμχ ηνπο εέηε κε δηΪηξεζε εέηε κε 

πέεζε πΪλησο θαηΪ ηξφπν ψζηε λα εέλαη εχθνινο ν δηαρσξηζκφο 

θχιινπ  απφ θχιιν.  

Να εέλαη πεξηηπιηγκΫλν ζε θχιηλδξν απφ ραξηφλη θαηΪιιειν γηα ηε 

ζηάξημε ηνπ ξνινχ. 

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

χλζεζε: πξσηνγελάο ραξηνπνιηφο απφ min ιεπθαζκΫλν ρεκηθφ 

πνιηφ 80% θαη max κεραληθφ πνιηφ 20% 

Καζαξφ βΪξνο ξνινχ 100γξ 

Απνξξνθεηηθφηεηα (απαηηνχκελνο ρξφλνο): ΜΫγηζηνο ρξφλνο 

15sec. 

Αληνρά ζηε δηΪηξεζε θαηΪ MULLEN (ζε ηΫζζεξα επΪιιεια 

θχιια θαη ζχκθσλα κε ηε κΫζνδν TAPPI – T – T403): ΑλΪινγα 

ηνπ βΪξνπο ζε ζεκεέν αλαθνξΪο ηα 4RSI ηνπιΪρηζηνλ γηα βΪξνο 

ραξηηνχ ηνπιΪρηζηνλ 18γξ ην m2 

 

€13.000,00 

25 

ΥΪξηηλεο ρεηξνπεηζΫηεο 

(33763000-6) 
 5000.00 παθΫην 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 5000 

Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ πξσηνγελά ραξηνπνιηφ, 

ιεπθαζκΫλν, 200 θχιισλ κνλψλ, βΪξνπο 25γξ/m2 (αλνρά +/- 

5%) δηαζηΪζεσλ 24Υ34 cm. 

 

€ 2.250,00 
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26 ΥαξηνπεηζΫηεο (33764000-3) 

 50000.00 παθΫην 

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 50000 

Οη ραξηνπεηζΫηεο πξΫπεη: 

Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ πξσηνγελά ραξηνπνιηφ ιεπθνχ 

ρξψκαηνο λα κελ πεξηΫρνπλ νπζέεο πνπ κπνξεέ λα βιΪςνπλ 

απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πνιηνπνηνχληαη εχθνια. 

ΒΪξνο θχιινπ ραξηνπεηζΫηαο 1,5γξ + 5% 

πζθεπαζέα: Δβδνκάληα (70) ραξηνπεηζΫηεο ζε πιαζηηθά 

δηαθαλά αεξνζηεγά ζάθε, ραξηνθηβψηην ησλ ζαξΪληα (40) 

παθΫησλ. 

Όςηο (αθά) πνξψδεο. 

ΓηαζηΪζεηο θχιινπ 28Υ28cm κε αλνρά 5% 

ΣΫθξα % 2,5 max 

Απνξξνθεηηθφηεηαο: απαηηνχκελνο ρξφλνο max 10 sec 

Καζαξφ βΪξνο πεξηερνκΫλνπ 102γξ +5% 

Έιεγρνο α) Μαθξνζθνπηθφο 

              β) Δξγαζηεξηαθφο 

 

€14.000,00 

27 Υιψξην (24311900-6) 

 4000 ιέηξα 

ΥΛΧΡΗΝΖ ΤΓΡΖ ζπζθ 

πεξέπνπ 2 ΛΗΣΡΑ 4000 

 Άδεηα  απφ ην Γ.Υ.Κ. θαη ηνλ ΔΟΦ 

 Καιά θαζαξηζηηθά δξΪζε, Ϊνζκν ά ρσξέο Ϋληνλε 
νζκά 

 Να Ϋρεη βαθηεξηνθηφλν, ηνθηφλν (HIV, 
HBV),θπκαηηνθηφλν δξΪζε 

 Να πεξηΫρεη φρη ιηγφηεξν απφ 5% ππνρισξηψδεο 
λΪηξην (50.000 ppm δηαζΫζηκνπ ρισξένπ) 

 

€ 1.420,00 

28 ΥηΫλεο (33711620-9) 
 1500.00 ηεκΪρην 

ΣΑΣΑΡΔ 1500 

  

€ 375,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1  - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ολνκαζέα 
ΣξΪπεδαο: ________________  
ΚαηΪζηεκα: _______________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. - FAX) 
Ζκεξνκελέα Έθδνζεο: ______  

Πξνο 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ' ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ .... ΔΤΡΧ. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη 

δηδάζεσο, ππΫξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ..... νδόο ...................... αξηζκόο... ΣΚ. ,] 
[ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Δηαηξηώλ 
α) ........... νδόο. ...................... αξηζκόο. ........... ΣΚ. ...............  
β) ........... νδόο. ..................... αξηζκόο. ...........ΣΚ. ...............  
γ) ........... νδόο. ..................... αξηζκόο. .......... ΣΚ. ...............  
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 
ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο,] 

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ................. , γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ηε 
πξνκάζεηα«…………………………………………………………..» ζπλνιηθάο αμέαο ............................... , ζχκθσλα κε 
ηε κε αξηζκφ .............................................  Γηαθάξπμά ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ 
απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιόγω Δηαηξίαο] ά [ζε πεξίπηωζε 
Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Δηαηξηώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο] 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβΪινπκε νιηθΪ 
ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο 
ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ  ............... (εκείωζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα Ϋγγξαθε δάισζά ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο 
ραξηνζάκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ολνκαζέα 
ΣξΪπεδαο: ________________  
ΚαηΪζηεκα: _______________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. - FAX) 
Ζκεξνκελέα Έθδνζεο: ______  

Πξνο 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ' ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ΔΤΡΧ 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη 
δηδάζεσο, ππΫξ [ε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο Οδόο Αξηζκόο....Σ.Κ. ] 

ή 
Iζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Δηαηξηώλ 
α) ................ νδόο ................. αξηζκόο .................Σ.Κ. .............  
β) .................νδόο ................. αξηζκόο ................. Σ.Κ..............  
γ) ................ νδόο ................. αξηζκόο ................. Σ.Κ. .............  
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 
ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο], 

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ................. , γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ηε 
πξνκάζεηα«…………………………………………………………..» πνπ αθνξΪ ην Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 
ζπλνιηθάο αμέαο ........................................ , ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ...................................................  Γηαθάξπμά 
ζαο. 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβΪινπκε νιηθΪ 
ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο 
ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδΪ καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο 
ραξηνζάκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 ΤΜΒΑΗ  ππ’  αξηζκ.. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 ΜΔΣΑΞΤ Σ……….   …………………………………………………. 
 
 
                                                                                       ΚΑΗ 
 
 
                                          ΣΖ  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 
                       …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                  πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο ………………………………………….€ ………………………  ΦΠΑ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ      

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 

"ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ" NΠΓΓ                  ΥατδΪξη, ……………………. 

IEΡΑ ΟΓΟ 343, 124 61 ΥΑΙΓΑΡΙ 

ΑΡ.χκβαζεο .:………………………… 

                                     

           ΤΜΒΑΗ  ………………………,00€ …………………… ΦΠΑ    
  

Γηα ηελ πξνκάζεηα  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΔΧ ΤΜΒΑΔΧ: ................................................................. 
 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΡΣΙΔΧ ΤΜΒΑΔΧ: Σα γξαθεέα ηνπ Φ.Ν.Α. "ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ"  

                   ΗεξΪ Οδφο 343,  ΥατδΪξη  

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ: 

………………………………………………………………………. ………………………………….. ηνπ  Φ.Ν.Α.  
"ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ" ,  ν    νπνένο ην εθπξνζσπεέ.  

……………………………………………………………………………………………………… εθπξφζσπνο   ηεο    
εηαηξεέαο     

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ΟΓΟ…………………………………………………….ΠΔΡΗΟΥΖ………………………...ΣΚ……………  

ΑΦΜ……………………………………ΣΖΛ ……………………  FAX …………………………… 
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 Καηφπηλ δηελΫξγεηαο δεκφζηνπ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα απνθαζηζζΫληα  ζηελ  ππ’ 
αξηζκ. ………………………………………………………………….. πλεδξέαζά ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ,  θαηαθπξψζεθε ε πξνκάζεηα 
………………………………………………………………………, φπσο αλαιπηηθΪ θαη’ εέδνο, θσδηθφ θαη 
ηηκά νξέδνληαη ζηo ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , ζηνλ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν, πνπ  
εθεμάο  ζα  απνθαιεέηαη γηα ζπληνκέα  Πξνκεζεπηάο, ν νπνένο θαη ηελ αλαιακβΪλεη, απνδερφκελνο  
ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο φξνπο :  

1. ΤπνρξΫσζε ηνπ πξνκεζεπηά εέλαη λα εμαζθαιέδεη  απξφζθνπηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ 
Ννζνθνκεένπ κε ηα εέδε πνπ  θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ θαη πεξηιακβΪλνληαη ζηε παξνχζα 
ζχκβαζε, θαη ζηηο αλαγθαέεο θΪζε θνξΪ πνζφηεηεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηε παξαγγειέα . 

2. Ζ δηΪξθεηα  ηεο ζχκβαζεο ζα εέλαη εηάζηα απφ………………………………..  
Ϋσο……………………………………….. ,   δχλαηαη φκσο  λα παξαηαζεέ  επέ ηξέκελν απφ ηε ιάμε 
ηεο ηζρχνο απηάο, κφλν εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ  απφ ηελ  ππεξεζέα καο εγγξΪθσο  θαη 
αλεμΪξηεηα  απφ ηε ζχκθσλε ά κε γλψκε  ηνπ πξνκεζεπηά. 

3. Σα  πξνο πξνκάζεηα εέδε  ζα εέλαη   φκνηα θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. 

4. Ζ ρξεκαηηθά αμέα ηελ νπνέα  ην Φ.Ν.Α << ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ >> ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη ζην 
πξνκεζεπηά γηα ηα πξνο πξνκάζεηα εέδε, ζα εέλαη απηά πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ νηθνλνκηθά 
πξνζθνξΪ ηνπ, εέηε θαηΪ ηηκά κνλΪδνο εέηε θαηΪ Ϊιιε ζπζθεπαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζηε 
πξνζθνξΪ. Ζ ηηκά απηά δεζκεχεη ηνλ πξνκεζεπηά θαζ’ φιε  ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκβΪζεσο 
θαζψο θαη θαηΪ ην δηΪζηεκα  παξαηΪζεψο ηεο, εθφζνλ απηά άζειε δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα 
καο. 

5. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηάο θαηΫζεζε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηε κε αξηζκφ 
 .............................. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο ........................ ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ  ................................  
επξψ ( ................ €) (10% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβάο ηνπ Πξνκεζεπηά, ρσξέο ηνλ 
θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο), ηζρχνο κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο, ε νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ θαηΪ ην 
αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθάξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ζα απνδεζκεπηεέ Ϊπαμ θαη ζα επηζηξαθεέ κεηΪ ηελ νξηζηηθά 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά φισλ ησλ θΪζεσλ ηνπ Ϋξγνπ, χζηεξα απφ ηελ Ϋγγξαθε 
εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ Ϋγγξαθε 
εηδνπνέεζε πξνο ηελ εγγπάηξηα ηξΪπεδα θαη θνηλνπνέεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά ζε πεξέπησζε 
παξΪβαζεο θΪπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ά/θαη ηεο δηαθάξπμεο θαη ζε δηΪζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ 
ηελ εηδνπνέεζε απηάο γηα επηθεέκελε θαηΪπησζε. 

6. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο  πξνκάζεηα  εέδε ζην  ρψξν  πνπ ζα 
νξέδεηαη απφ ην Ννζνθνκεέν  κΫζα ζηα ρξνληθΪ φξηα πνπ oξέδνληαη απφ  ηε  παξαγγειέα θαη  ζα 
εέλαη εχινγα   θαη ζχκθσλα κε   ηελ   αλαγθαηφηεηα   ρξάζεο   ησλ  εηδψλ απηψλ. 

7. ΠξνθεηκΫλνπ  γηα   εέδε κε  εκεξνκελέα ιάμεσο, ησλ  νπνέσλ ε ρξάζε  ιάγεη   ζε θαζνξηζκΫλε     
εκεξνκελέα, ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα  εθνδηΪδεη  ην Ννζνθνκεέν κε ηΫηνηα  ησλ  νπνέσλ  
ε  ρξάζε  ζα   επηηξΫπεηαη  γηα   Ϋλα  ηνπιΪρηζηνλ ρξφλν  απφ  ηελ  εκεξνκελέα  απηψλ απφ  ην   
Ννζνθνκεέν. 

8. Σα  εέδε ησλ νπνέσλ ε πξνκάζεηα αλαηέζεηαη  ζηνλ  ζπκβαιιφκελν  πξνκεζεπηά εέλαη απηΪ πνπ 
αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηε θαηΪζηαζε ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄.Σα ζηνηρεέα  ηεο πεξηγξαθάο 
ησλ  εηδψλ εέλαη ζχκθσλα κε ηελ  ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά  θαη  νη αλαγξαθφκελεο  
ηηκΫο  εέλαη  νη  ηηκΫο ηεο  νηθνλνκηθάο  πξνζθνξΪο  ηνπ θαη απνηεινχλ ηηο  ζπκβαηηθΫο ηηκΫο.  

9. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ηεο πξνκάζεηαο ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππΫξβαζε 
ηκεκαηηθάο ά ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 32 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη κε ηα παξαθΪησ: 

 Αλ παξΫιζνπλ νη ζπκθσλεκΫλεο εκεξνκελέεο παξΪδνζεο θαη νη ππεξεζέεο δελ παξαδνζνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη σο πνηληθά 
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ξάηξα γηα θΪζε εκΫξα θαζπζηΫξεζεο πνζνζηφ 0,05% επέ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ά ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηάο 
απνδεέμεη φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ Πξνκεζεπηά αλ δελ εθπιεξψλεη 
ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε πεξέπησζε θάξπμεο ηνπ 
πξνκεζεπηά εθπηψηνπ, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε 
ζχκβαζε (κε Φ.Π.Α.) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 

 Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζα 
Αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκΫλε 
πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά. 

 Με έδηα σο Ϊλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθΫο 
πξνζεζκέεο κφλν αλ ην Ϋξγν πεξαησζεέ κΫζα ζηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα. Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο 
πνπ επηβΪιινληαη γηα ππΫξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 
Πξνκεζεπηά επηπιΫνλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππΫξβαζεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο πνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

10. Απαγνξεχεηαη  ξεηΪ ε παξαρψξεζε ηεο πξνκάζεηαο ζε Ϊιινλ εθηφο απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 
11. ΑΝΑΣΟΛΗ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα αλαζηεέιεη ηελ εθαξκνγά κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηεο 
παξνχζαο κε Ϋγγξαθε γλσζηνπνέεζε ζηνλ Πξνκεζεπηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (ΠΓ 118/07). ηελ πεξέπησζε απηά ν Πξνκεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη θακέα 
απνδεκέσζε Ϊιισο παξαηηεέηαη απηάο. ηελ γλσζηνπνέεζε απηά πξνζδηνξέδνληαη νη ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ αλαζηνιά, ε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηΪξθεηα 
ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο αλαζηνιάο ν Πξνκεζεπηάο απαιιΪζζεηαη εθεέλσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιάξσζε ησλ νπνέσλ Ϋρεη αλαζηαιεέ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θαηαγγεέιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πξνκεζεπηά κεηΪ 
απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζένπ. ηε πεξέπησζε απηά, ν Πξνκεζεπηάο πΫξαλ ηεο ακνηβάο γηα ην Έξγν, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη 
κΫρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο απνδεκέσζε, 
εθηφο ησλ 
παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο θαηαγγειέαο θαη εθφζνλ απηΪ 
ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηά πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ αξρά ηεο παξνχζαο ά 
ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα 
απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηνπ 
Γεκνζένπ θαη ε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γέλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΫζηεξε γξαπηά θαη ξεηά 
ζπκθσλέα ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 
118/07. 

12. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 

Ο Πξνκεζεπηάο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αέηεκα 
ηνπ Πξνκεζεπηά, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο, ηεθκαέξεηαη απνδνρά ηνπ 
αηηάκαηνο. 

13. ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 
Ζ ακνηβά πνπ ζα θαηαβιεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ Πξνκεζεπηά αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
 ....................... ……………………………………………………………………………επξψ (……………€) 
……………. ΦΠΑ  ......................................... % Ο Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ εθηΫιεζε ηεο 
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ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληΪιιαγκα επαξθΫο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 
πξνκάζεηαο θαη πεξηιακβΪλεη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβΫο ηξέησλ, ρσξέο θακέα πεξαηηΫξσ επηβΪξπλζε 
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε 
δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.Όια ηα ηηκάκαηα ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθΪ θαη ηηκΫο κνλΪδνο), παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακέα 
αλαζεψξεζε ά αχμεζε Ϋσο ηελ ζπκβαηηθά εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Έξγνπ. 

14. Σνλ  πξνκεζεπηά βαξχλνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θξαηάζεηο : 

      α) ΤπΫξ  ηνπ Μ.Σ.Π.Τ 1,5% πιΫνλ ραξηνζάκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 2,4%  ( Π.Γ. 422/81 ). 

      β) ΤπΫξ ηνπ Γεκνζένπ 0,25% πιΫνλ ραξηνζάκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 1,2% ( Ϊξζξν  9  

           παξ.3,    Ν.2286/95). 

      γ) ΤπΫξ ηνπ Σακεένπ Αξσγάο Τπαιιάισλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δκπνξένπ (ΣΑΤΤΔ) 0,30%  

         πιΫνλ ραξηνζάκνπ θαη ΟΓΑ  ραξηνζάκνπ 2,4%   (Ϊξζξν 9  παξ.3 ηνπ  Ν.2286/95).   

   Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ παξαπΪλσ κε ηα ζηνηρεέα  α-γ θξαηάζεσλ, αλΫξρεηαη   ζε 2,096% θαη  

ππνινγέδεηαη    επέ   ηεο   θαζαξάο     αμέαο ηνπ    ηηκνινγένπ ηνπ  πξνκεζεπηά.      

      δ) Φφξνο εηζνδάκαηνο 4% επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο ζπκβαηηθάο αμέαο.      

      ε) ΚξΪηεζε  3,5% επέ  ηεο θαζαξάο αμέαο ησλ εηδψλ θαζ’ φζνλ  εληΪζζνληαη ζην  Δ.Π.Π.  θαη           
αθνξνχλ  πξνκάζεηεο ησλ Ννζειεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε  ηηο δηαηΪμεηο           ηεο 
παξ. 3β ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ  Ν.2340/ 10-7-2004. 

     ζη) ΚξΪηεζε 2% ππΫξ ηεο Φπρηθάο Τγεέαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3580/07  

     δ) ΚξΪηεζε 2‰ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Ν. 3580/07 

          

15. Ζ  πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα, ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα 
ηεο ΠαξΫδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ κεηΪ ηε παξΪδνζε  θαη ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 
παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν 
παξαζηαηηθφ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη ζα δεηεζεέ απφ ηελ 
Τπεξεζέα καο . 

16. Όπνην ζηνηρεέν ά φξνο δελ αλαγξΪθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαιχπηεηαη απφ ηε  δηαθάξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά θαη ην Π.Γ.394/96 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
ηκάκα ηεο ζχκβαζεο. 

17. ΜεηΪ ηελ αλΪγλσζε θαη απνδνρά ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη δχν ζπκβαιιφκελνη 
ππνγξΪθνπλ δχν φκνηα πξσηφηππα απηάο, ην Ϋλα εθ ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη ν πξνκεζεπηάο θαη ην 
Ϊιιν θαηαηέζεηαη ζην Γξαθεέν  Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ.   

                                                       ΟΗ     ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ                              
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