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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ. 11821 / 732691 
 

  Έρνληαο ππφςε : 
 
 Σνλ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/1-2-1995 η. Α΄) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» .                                                      

 Σνλ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/27-11-1995 η. Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» . 

 Σν Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ 64/16-3-2007 η. Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ , 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 
2005» . 

 Σν Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/10-7-2007 η. Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» .  

 Σνλ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014 η. Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 
αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» . 

 Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9543/730413/31-7-2014 (Α.Π. 21557/30-7-2014) 
έγγξαθν ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 
«Καζνξηζκφο Φνξέα πινπνίεζεο , γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ , πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο 2013» . 

 Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 11483/732353/19-9-2014 (Α.Π. 25959/18-9-2014) 
έγγξαθν ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 
«Καζνξηζκφο Φνξέα πινπνίεζεο , γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιηθψλ , ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ , πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο 2013» . 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. 2211/11-9-2014 (Θέκα 33ν) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «Έγθξηζε δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ γηα ππεξεζίεο 
θχιαμεο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ»  

                  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

Αλνηθηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 

πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Φχιαμεο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
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Ννζνθνκείνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο ,  πξνυπνινγηζκνχ  εθαηφλ 

ελελάληα ρηιηΪδσλ εθαηφλ ελελάληα ηεζζΪξσλ επξψ θαη πελάληα 

ιεπηψλ (190.194,50 €) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηάξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β΄ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) , 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο . Η εηήζηα ζπλαθζείζα 

χκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα δχλαηαη λα παξαηαζεί έσο θαη δχν (2) κήλεο , 

σο κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ , κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ .   

     

1. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο .  

2. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» 

Ν.Π.Γ.Γ. (ΙεξΪ Οδφο 343 – ΥατδΪξη Σ.Κ.124 61) Σκάκα Γξακκαηεέαο-

Πξσηνθφιινπ , κέρξη ηελ 04-11-2014 εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 13:00΄ 

κ.κ. 

3. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ 

05-11-2014 εκΫξα ΣεηΪξηε θαη ψξα 09:00΄ π.κ. ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

4. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ , κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη νη πξνκεζεπηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο . 

5. Γηα πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ , 

ζηα ηειέθσλα 2132046170 & 2132046171 , φιεο ηηο εξγάζηκεο   

εκέξεο απφ ηηο 7:30΄ π.κ. έσο 13:30΄ κ.κ. , θαζψο θαη ζην  

http://www.dromokaiteio.gr . 

6. Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 .                                             

                                                     

http://www.dromokaiteio.gr/
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ΜΔΡΟ Α΄ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο 

 Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε πλεξγείνπ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Φχιαμεο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ , 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο 

(ΜΔΡΟ Β΄) . Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή . 

 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο . 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ηνηρεία Φνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 - ΥΑΨΓΑΡΙ - Σ.Κ. 12461 

ΣΗΛ/ΝΟ : 213 2046170 , -171  

FAX : 213 2046400  

ΑΡΘΡΟ 3. Ηκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ ηχπν ζηηο 2-10-2014 

& 3-10-2014 . 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 

(ΦΔΚ) ζηηο 3-10-2014 . 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν . 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Σξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ - δηεπθξηλίζεσλ - ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεληαη απφ ην Φ.Ν.Α. 

«ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) Ιεξά Οδφο 343 Υατδάξη – 

Σ.Κ.12461) έλαληη απφδεημεο , κε θαηαβνιή πνζνχ είθνζη επξψ (20,00 €) θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο . 

Η δηάζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη θαη κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο http://www.dromokaiteio.gr ρσξίο θφζηνο . ηελ 

πεξίπησζε απηή ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

δεκνζηεχνληαη ζηνλ ίδην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ 

http://www.dromokaiteio.gr/
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θάζε ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γη΄ απηέο . Η αλαδήηεζε ησλ 

δηεπθξηλήζεσλ-ηξνπνπνηήζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο 

δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο , ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνχ , κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο ηεο έλζηαζεο , απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν 

ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο . ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο , απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ , ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη 

δηθαίσκα έλζηαζεο . ε πεξίπησζε ζχληκεζεο ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νη σο άλσ πξνζεζκίεο κεηψλνληαη ζην ήκηζπ . 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη . 

Θα απνζηαιεί έγγξαθε απάληεζε ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο 

κέζσ fax , αλαθέξνληαο ην ζέκα , ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο , εληφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί έγθαηξα θαη 

έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (fax) . Η απνζηνιή ηεο έγγξαθεο απάληεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη  (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» .  

Αλαθέξεηαη φηη , απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο .   

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή 

ζηειέρνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» , αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο , δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ 

νξζφηεηα , πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ 

ηνπ Web site . 



 

7 

 

Οη παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν 

ηεο δηαθήξπμεο . 

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ , δηεπθξηλίζεηο , 

ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ 

γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .  

ΑΡΘΡΟ 5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 

ζπλεηαηξηζκνί , εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα , ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο .  

(β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά , εθφζνλ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο .  

(γ)  Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ . 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα 

πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ . Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 

πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ .  

ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , ν φξνο «πξνκεζεπηήο» ζα αθνξά 

φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) , (β) θαη (γ) θαηεγνξίεο .  

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ δελ 

ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο . 

ΑΡΘΡΟ 6. Κξηηήξηα επηινγήο , πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

6.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο , νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο ηα 

αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά :  
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Α. Έιιελεο Πνιέηεο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ , πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο ρσξίο ην ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ .                   

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα εθδίδεηαη θαη απφ 

πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ , αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο , ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη ην ζρεηηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο . 

2.   Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο , εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ .  

      3. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΧΔΙ  

3.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη , κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία : 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ , ζηνλ 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο .  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ Π.Γ. 60/2007 

2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο , εθβίαζεο , 

πιαζηνγξαθίαο , ςεπδνξθίαο , δσξνδνθίαο , δφιηαο 

ρξενθνπίαο  

3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα , 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ : 

 ε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο 

 ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
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δηαδηθαζία , πνπ πξνβιέπεηαη απφ λνκηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είλαη:  

 Αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο , πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο)  

 Φνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επηκειεηήξην  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο φηη ε 

επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο . 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ 

πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο , φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

1.6.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο) . 

     3.2 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο , φπνπ λα 

δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο . 

2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 

γλψζε . 

3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
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πξνθεξπζζφκελεο ππεξεζίαο . 

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή . 

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ 

ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Φνξέα 

Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα αλαβνιή ή 

αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνχ . 

6. πκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ . 

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ .  

  

 ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα απαηηνχκελα ή απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο , ηφηε απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε 

απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο . Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ . 

ΑΡΘΡΟ 7. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε 

 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ , εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ 

απηφλ , κε βεβαίσζε παξαιαβήο , νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν , ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο , ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε :  
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Α. Οη Έιιελεο Πνιέηεο  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα : 

 θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 

 θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ππεμαίξεζε , εθβίαζε , 

πιαζηνγξαθία , ςεπδνξθία , δσξνδνθία , δφιηα ρξενθνπία  

 θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

Δθφζνλ , δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ 

κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί 

ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη 

ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε.  

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο , έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο:  

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο  

 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή , ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ . 

2.2.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή , 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) . 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
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πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ .  

2.3.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή , 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ .  

2.4.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία επίδνζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο . 

 

 

Β. Οη Αιινδαπνέ Πνιέηεο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ  Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξ. 1 ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ 118/07 

Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ 

κεηξψνπ , απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί 

ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα , νη 

ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε . 

2. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα 
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πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο : 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο  

 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε  

2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) . 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ .  

2.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ,  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο . 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ .  

2.4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 

Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί 

θαηαθχξσζεο . 

 

 

 Γ. ΝνκηθΪ Πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ Α. θαη Β.  

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο , έθδνζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ , πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
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έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 

αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) . 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ , ηα πξναλαθεξφκελα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο 

εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο , ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα 

ζην δηαγσληζκφ αλψλπκε εηαηξεία θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή 

εθθαζάξηζε απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξείαο .  

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη 

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο . 

 

 

 Γ. Οη πλεηαηξηζκνέ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πεξί θαηαθχξσζεο , 

ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξ. 1 ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 . 

Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ 

κεηξψνπ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί 
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ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα , νη 

ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε .  

2.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

2.1 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο , έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ  

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο : 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ.  

2.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί θαηαθχξσζεο 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 

αλσηέξσ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) . 

2.3 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο , είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) . 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ . 

2.4 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο , είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
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ηνπο ππνρξεψζεηο . 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη , απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ . 

2.5 Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα . 

 

 

Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία . 

2. Η έλσζε ή ε θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά , ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ 

απνηεινχλ ηελ έλσζε  ή ηελ θνηλνπξαμία είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε .  

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο . 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν . ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο . 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αλσηέξαο βίαο , κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά 

ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε 

ηελ ίδηα ηηκή . 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο 

φξνπο . 
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Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε . Η 

αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο . 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ. 

 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κπνξνχλ , εθφζνλ ακθηβάιινπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνςεθίσλ / πξνζθεξφλησλ , λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα 

λα ιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο . Όηαλ νη πιεξνθνξίεο 

αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην / πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο , ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ . 

Σα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο / ν πξνζθέξσλ , ηα λνκηθά ή θαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερνκέλσο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

επηρείξεζεο , ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ έρεη ηελ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο , ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ / ηνπ 

πξνζθέξνληνο . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Πξφζζεηνη Όξνη  

 

1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο , ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα .  

2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή 

έγγξαθα , ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο , κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ .  Γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε 

βεβαίσζε , απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε , 

βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 
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δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο . 

3. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα 

απνξξίπηεηαη . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα 

ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε .  

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Γξακκαηείαο - Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ (Ιεξά Οδφο 343 - Υατδάξη – Σ.Κ.12461) κέρξη ηελ      

04-11-2014 θαη ψξα 13:00΄ κ.κ. 

3. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , 

(κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρνπλ νη ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηνη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη : α) δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , β) Σερληθή 

πξνζθνξά θαη γ) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά) , κε ηελ έλδεημε : 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  

 «ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ» 

  Αξ. Γηαθάξπμεο : 11821 / 732691 

 

4. ε θάζε θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θχξηνο θάθεινο ή επηκέξνπο θάθεινο) 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο : 

 Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
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5. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) , ηνπνζεηνχληαη φια 

ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο σο εμήο : 

 

ΦΑΚΔΛΟ Α  κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Πεξηιακβάλεη α) δηθαηνινγεηηθά , β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο  

 

ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Πεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

    

ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

(επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν) 

Πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο   

 

6. Οη θάθεινη Α, Β & Γ ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ . ε 

πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ  

ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν , ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ . 

7. Η πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ , ζα 

ππνβιεζνχλ κε ηνλ παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ : 

 

ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο : Ϋλα (1) Πξσηφηππν θαη Ϋλα (1) Αληέγξαθν 

Σερληθά ΠξνζθνξΪ : Ϋλα (1) Πξσηφηππν θαη Ϋλα (1) Αληέγξαθν   

Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ : Ϋλα (1) Πξσηφηππν θαη Ϋλα (1) Αληέγξαθν 

θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αλεμάξηεην ζθξαγηζκέλν 

επηκέξνπο θάθειν .  

 

8.   Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ζα ππνβιεζνχλ κεηά απφ 

ηελ θαζνξηζκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα , είηε ηαρπδξνκήζεθαλ 

έγθαηξα αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ έγθαηξα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ . 
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9.  Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 

απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε .  

10. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα , κε εμαίξεζε ηα 

ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα , ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά 

ζηνηρεία , πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα .  

11. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν / 

Πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί .  

12. ε θάζε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» αιιά θαη 

ζε θάζε ζειίδα ηνπ , πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 

«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» . Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν 

ζε ζρέζε κε ηα άιια αληίηππα , ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο .  

13. Όιεο νη ζειίδεο ησλ Πξσηφηππσλ αληηηχπσλ ηεο πξνζθνξάο 

κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

14. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε 

ζχληαμή ηνπο  ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο .  

15. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα , ζβεζίκαηα , πξνζζήθεο ή 

δηνξζψζεηο . Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε , 

απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα , ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε , λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή . Η πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή , θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ . 

Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ 

αξρή ηεο πξνζθνξάο . Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ 

δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ , ψζηε λα 

απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ .  
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16. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο ή ππφ 

αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ , δε ζα ιεθζνχλ ππφςε .  

17. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο , φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο . Δμ' 

άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην , φηη νη 

δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο , θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ .  

18. Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξφζεζκα έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ , ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ 

έλζηαζε , ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε 

νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο .  

19. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο 

απαηηνχκελεο ππεξεζίαο . 

20. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε .  

21. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο , επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ , νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ 

απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ 

δηαδηθαζία , είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ . Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ , ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν . 

22. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ . Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο 

θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο . 

23. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . 
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24. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο . ε πεξίπησζε πνπ 

ππνβιεζνχλ , δελ ιακβάλνληαη ππφςε . 

25. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα , ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ πξνζθέξνληνο , ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα» . ε αληίζεηε πεξίπησζε , δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη . Η αξκφδηα ππεξεζία 

δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη 

πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο . Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία απηή ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα 

1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ θαη λα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο . 

2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 

ΔΤΡΧ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . 

3. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή ηφηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 

5. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε επηβάξπλζε εθηφο ηνπ ΦΠΑ .  

6. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο ην 

ΦΠΑ . 

7. Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο  

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο , φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά , θαη φρη ρσξηζηά ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ πνπ 

ελδερνκέλσο απνηειείηαη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία .  

8. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο 
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φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο) , νη 

δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Ννζνθνκείνπ .  

 

ΑΡΘΡΟ 12. Η Ιζρχο ησλ Πξνζθνξψλ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ .  

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξψλ , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 

3. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί 

λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο , δεζκεχεη φκσο ηνλ 

πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί . 

4. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί , εθ’ φζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ,  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη αλαιφγσο. 

5. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ , ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο , ζα  

απεπζχλεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο εάλ 

απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα . Οη 

πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε , λα 

αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο , αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηπρφλ  παξαηάζεηο . 

6. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηζρχνο ηεο 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο , ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη , εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη , θαηά 

πεξίπησζε , αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ , νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο , εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ ηζρχνο ηεο παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη . ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε , ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο . 
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7. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ , ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή 

ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ . ηελ πεξίπησζε απηή 

νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ αληηζηνίρσο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο . 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

1. Κάζε πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ , λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο , πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο 

δαπΪλεο ρσξέο ην ΦΠΑ . 

2. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιά λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην 

δηθαίσκα . 

3. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εθηφο ηεο Διιάδαο , ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ , 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ην ζρεηηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

4. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο . 

5. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο , ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο , αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε 

ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηελ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε 

άιιε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
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δηαγσληζκφ , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε , 

θεξχζζεηαη έθπησηνο νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ . 

6. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) 

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο . Δπηζηξέθεηαη ζ' 

απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο , ζηνπο δε ινηπνχο ππνςεθίνπο κέζα ζε 

ηέζζεξεηο (4) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ . 

7. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο . 

8. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη : α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί 

έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ 

κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ αλάδνρν κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε απ’ απηφλ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ   

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή 

ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ , παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή 

ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο , ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε .   

2. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ . 

3. Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ 

θσιχεη ην άλνηγκα  ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο .   

4. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα : 
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Α΄ ΣΑΓΙΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη 

θαθέινπ Σερληθήο πξνζθνξάο 

Η απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο 

ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε ηελ εμήο δηαδηθαζία : 

ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αξηζκεί , κνλνγξάθεη θαη 

απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ 

ππάξρνπλ ζε θάζε θπξίσο θάθειν ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» , «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» . Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη , ν 

πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη 

ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία .  

ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη εθηφο απφ 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ . Αξηζκεί θαη 

κνλνγξάθεη αλά θχιιν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ’ 

απηνχο .  

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κφλν 

αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ παξαπάλσ επηηξνπή , πξνθεηκέλνπ 

λα απνζθξαγηζζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ 

επφκελε πξφζθιεζε .  

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθνξψλ σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο . Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο , ηελ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ 

ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ . 

Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα 

ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία 

ή ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο . Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο .  
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Δπηπιένλ ζ΄ απηφ ην ζηάδην ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο ηερληθέο 

πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο . Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο .  

 

Β΄ ΣΑΓΙΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ 

εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην , ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεη 

εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ .   

Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή 

ζπλεδξίαζε , ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζ΄ απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ . Μεηά ηελ απνζθξάγηζε , 

ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αξηζκεί , κνλνγξάθεη αλά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο . Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ . 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 

είλαη αζπλήζηζηα  ρακειέο , ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο . Η εμαθξίβσζε ηεο 

ζχλζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ . Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ , ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο . 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί γξαπηψο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο . Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
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νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ 

γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη .  

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ , 

ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ε νπνία  

θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο . Με έγγξαθε αλαθνίλσζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζα γλσζηνπνηείηαη ε απφθαζή 

ηεο .  

 

Γ΄ ΣΑΓΙΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο – 

Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ν πξνζθέξσλ  

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ , εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη 

ζηε δηαθήξπμε . Ο θάθεινο απηφο απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε . 

Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ 

εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή 

ελζηάζεσλ , θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ ηπρφλ 

πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ  ζηνπο ζπκκεηέρνληεο , γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε 

ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ . 

Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο , ν αλάδνρνο θαιείηαη εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ λα πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε . 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε , απνξξίπηεηαη 

πξνζθνξά ε νπνία : 

1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο , πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία ή θαη αηξέζεηο  
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2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη 

κε αληηπξνζθνξά 

3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά , είηε ζην ζχλνιφ ηεο είηε ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο  

4. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

5. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ 

6. εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

7. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο 

8. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αδηθαηνιφγεηα ππεξβνιηθά ρακειή   

9. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

10. παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

11. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο . 

ΑΡΘΡΟ 16. Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο 

Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο πξνο ηνχην δηαηάμεηο . 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ , ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε 

απηφλ , ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε , επηηξέπεηαη 

έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο . Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη 

θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο , επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ , ηα νπνία 

πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε . 

Η έλζηαζε απεπζχλεηαη ζην Φνξέα Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία σο εμήο : 
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Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ , κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 

ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη εθδίδεη ηε ζρεηηθή 

απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ . 

Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ ζην δηαγσληζκφ ή 

ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ , θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ 

νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ . Η έλζηαζε απηή 

δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ , αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ . Η 

έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη , εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 

ηελ ππνβνιήο ηεο . 

Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε , 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ , αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο . Η έλζηαζε 

απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο , 

ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη . Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

φξγαλν θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ . 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ , εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο 

φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ 

σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ . Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά , εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ αλάδνρν θαηά ηνπ νπνίνπ 
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ζηξέθεηαη . Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή 

απφθαζε ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο . 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο , δελ γίλνληαη δεθηέο . 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ . Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ 

θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) . Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο  . 

Η απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 

ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ , ψζηε νη 

εληζηάκελνη λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο . 

Καηά ηα ινηπά γηα ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζηα Π.Γ. 60/2007 , Π.Γ. 118/2007  θαη ζην Ν. 4281/2014 . 

ΑΡΘΡΟ 17. Κξίζεηο – Απνηειέζκαηα 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ . 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε : 

 Η ηηκή 

 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο  

 Η ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεο ππνρξεψζεσλ , φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 Η εηδηθή εκπεηξία , ε ηθαλφηεηα θαη ηα παξερφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ερέγγπα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . 
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Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη κέρξη θαη 

ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ .   

Δπίζεο ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηνπ 

θαη αδεκίσο γηα απηφ , λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηδίσο :  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή , εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ 

γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν 

δ) γηα ηνπο ιφγνπο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηψλ  

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο , ηειηθφο 

Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο , 

αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο .  

ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεη απνδεθηή κία 

κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε απφ 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο είηε απφ ηελ αγνξά , πνπ λα επηβεβαηψλνληαη 

κε παξαζηαηηθά , ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη 

ππνρξεσηηθά . 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ 

πεξηζηάζεηο , ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο . 

Όηαλ ν πξνκεζεπηήο , ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή , δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη , ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε ηηκή . ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα 

ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη 

θαηά ηα αλσηέξσ , ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο . Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
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πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ , έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη , ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη . 

ΑΡΘΡΟ 18. Καηαθχξσζε - Τπνγξαθή χκβαζεο - Δγγπήζεηο 

1. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ 

αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο . Μεηά 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ 

ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ 

πξνζθπγψλ , ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV (ρέδην χκβαζεο) . 

2. Μεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο , 

λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε ππεξεζία , ππνγξάθεηαη 

ζχκβαζε , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV (ρέδην χκβαζεο) . 

3. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ , φπσο απηή έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε . Γελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο .  

4. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη , εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ .  

5. Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε 

ζπλνκνιφγεζε ηεο ζχκβαζεο , πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ , επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο .  

6. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / 

αληηθαηηθνί φξνη απηήο , γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

ζεηξά ε παξνχζα δηαθήξπμε , ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ . 

7. Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα 
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απφ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε . ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί 

πξνζθνξά , ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα :  

 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

 Καηάπησζε κεξηθή ή νιηθή , θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο , 

ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο , ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή 

δηθαζηηθή ελέξγεηα .  

8. Η αξκφδηα ππεξεζία θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε , ν δε Αλάδνρνο 

θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο , πξνζθνκίδνληαο ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο .   

9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο , παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο , δελ 

παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο 

απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηελ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη , κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο 

θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα . Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ 

πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο . Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη 

θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο 

αξλήζεψο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε . 

10. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο ή ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο , ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θαη γηα ηελ παξάηαζε , γηα ηνλ ίδην ρξφλν , ηεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο 

πκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγχεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο. 

11. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη 

ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 

θαηαζέζεη Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο , ην χςνο ηεο 

νπνέαο θαζνξέδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο 

ρσξέο λα ππνινγέδεηαη ν ΦΠΑ .  
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Απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο .  

12. Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ απηφ ην 

δηθαίσκα . 

13. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εθηφο ηεο Διιάδαο , ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα . 

14. Οη εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙΙ & ΙΙΙ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο .  

15. Η ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο , δπλάκελε λα παξαηαζεί γηα 

επηπιένλ δχν (2) κήλεο , εθφζνλ δεηεζεί κνλνκεξψο απφ ην 

Ννζνθνκείν . Η παξάηαζε ησλ δχν (2) κελψλ ζα κπνξεί λα δηαθνπεί 

θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ιφγσ αλάδεημεο άιινπ αλαδφρνπ κεηά απφ 

δεκφζην  δηαγσληζκφ . 

16. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ , απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ 

κέζνπ θαη ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο φπσο 

νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε . 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο , ηεο δηαθήξπμεο , ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ , δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη θαηά ην λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή . 

Ο Αλάδνρνο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ , κε εηδηθφ πιεξεμνχζην , γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε , γηα λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη γηα λα ελεξγεί θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε φια ηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε . Γηα αιιαγή ηνπ εθπξνζψπνπ 

αλαθνηλψλεηαη γξαπηψο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε 

γξαπηή έγθξηζε απηήο . 
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Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ννζνθνκείν θαη ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο . 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ .  

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ , πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία , ηερλνγλσζία θαη 

ηθαλφηεηα , ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο . 

Τπφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο 

επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο . ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ , νπφηε ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν αλάινγεο εκπεηξίαο 

θαη πξνζφλησλ .  

ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ ή 

ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ , ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο ζα 

παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα 

ηνπο απνρσξήζαληεο ππαιιήινπο ηνπ .  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα , ψζηε λα εκπνδίδεη 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε 

ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ζπλάςεη κε ην Ννζνθνκείν .  

Σν Ννζνθνκείν απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 

αηχρεκα ή απφ δεκηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο . ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκηάο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο , ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο .  
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ΑΡΘΡΟ 20.  Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

1. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ην Ννζνθνκείν κε 

βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα . Σα δηθαηνινγεηηθά αλά κήλα πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο είλαη : 

α) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

β) Πξαθηηθφ πηζηνπνίεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 

εηδηθή επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο ηνπ 

Αλαδφρνπ 

δ) Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο : 

 Φφξνο 8% (Ν. 2198/94) 

 Κξάηεζε 3% ππέξ ΜΣΠΤ πιένλ 2% ΥΑΡΣ. θαη 20% ΟΓΑ ΥΑΡΣ.    
(Π.Γ. 422/81) 

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο (Ν. 3580/07) 

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ 3% ΥΑΡΣ. θαη 20% ΟΓΑ 
ΥΑΡΣ. (Ν. 4013/11) 

 

ΑΡΘΡΟ 21.  Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη  

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 , ηνπ Π.Γ.60/07 , Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 

κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο . 
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ΜΔΡΟ Β΄ 
 

Α. ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΥΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ –
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ  1. Σερληθή Πξνζθνξά  

Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο . 

ΑΡΘΡΟ 2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά - Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ 

1. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ» . 

2. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ , 

νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ . Η επζχλε γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν . 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεέηαη ζα εέλαη : 

1. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ (ΠΛΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΧΝ) - ΚΤΡΙΑΚΔ - ΑΡΓΙΔ 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : δχν (2) θχιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δχν (2) θχιαθεο 

 

2. ΗΜΔΡΔ ΔΦΗΜΔΡΙΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ & ΠΔΜΠΣΗ) 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δχν (2) θχιαθεο 
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3. ΚΑΣΑ ΣΗ ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ (ΓΙΑ ΣΔΔΡΔΙ ΜΗΝΔ) ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 1. & 2.  

 Βάξδηα (10:00 π.κ. - 18:00 κ.κ.) : έλαο (1) θχιαθαο , ν νπνίνο 

ζα επηηεξεί ηε δαζηθή έθηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε εηδηθφ φρεκα 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα πεξίπνιν ζην βνπλφ γηα πξφιεςε 

ππξθαγηψλ. (εκείσζε : φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ην εηδηθφ 

φρεκα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν) . 

                              

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ρψξνπ (Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν) , νη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ , πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ειηθηαθή θαη εξγαζηαθή εκπεηξία . Η ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

απμάλεη ην εξγαζηαθφ θφζηνο , ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αλαιπηηθνχ πίλαθα .     

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ , φπσο απηέο νξίδνληαη 

απφ ηηο νηθίεο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (..Δ.) . 

 

 

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΦΤΛΑΚΧΝ – ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΧΝ 

 

Οη θχιαθεο – λπθηνθχιαθεο , ησλ νπνίσλ ε πεξηνρή εξγαζηαθήο επζχλεο είλαη 

νη εμσηεξηθνί θπξίσο ρψξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην Θπξσξείν ππνρξενχληαη: 

1. Να πεξηθέξνληαη , λα επηζθέπηνληαη θαη λα ειέγρνπλ δηαξθψο φινπο ηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηδηαίηεξα ηελ πεξηνρή κε ηηο λέεο 

κνλάδεο θαη δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο , ηα 

γήπεδα αληηζθαίξηζεο , ηνπο ειαηψλεο , ην ζεξκνθήπην , ηα πεξίπηεξα θιπ) 

παξαηεξψληαο θαη απνκαθξχλνληαο απφ ην Ννζνθνκείν θάζε χπνπην , 

ζνξπβψληα ή πξνμελψληα θζνξέο .  

2. Να ειέγρνπλ ηα κε ιεηηνπξγνχληα ην απφγεπκα ή ηε λχρηα θηίξηα , εάλ 

έρνπλ αζθαιηζηεί θαιψο (πφξηεο , παξάζπξα θιπ) . 
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3. Να ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ πεξίθξαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρφλ 

θαηαζηξνθή απηήο .  

4. Καηά ηηο εκέξεο ηεο αλνηθηήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα επηζθέπηνληαη 

ηαθηηθά ην Δθεκεξείν αιιά θαη λα πεγαίλνπλ ηάρηζηα ζ΄ απηφ φηαλ ηνπο 

δεηεζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ .  

5. Να αλάβνπλ ή λα ζβήλνπλ , αλαιφγσο , ηα θψηα ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο 

ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ζην Βηβιίν 

Λνγνδνζίαο ηα δεκηνπξγνχκελα πξνβιήκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ , χδξεπζεο 

θιπ.  

6. Μεηά ηε ιήμε ηνπ επηζθεπηεξίνπ λα απνκαθξχλνπλ επγεληθά ηνπο 

επηζθέπηεο απφ ην Ννζνθνκείν . 

7. Να θέξνπλ καδί ηνπο απαξαηηήησο ηηο ζπζθεπέο αζπξκάηνπ επηθνηλσλίαο .  

8. Να θνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη κφλνλ ηελ ππεξεζηαθή 

ζηνιή , ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο νπνίαο ζα θέξνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο 

ηαπηφηεηα .  

9. Να ηεξνχλ ην «Βηβιίν Λνγνδνζίαο» , ζην νπνίν λα θαηαγξάθνπλ θάζε 

αμηνπξφζεθην ζπκβάλ . 

10. Να παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεσηηθά φπνηε απηφ νξηζηεί , εηδηθφ  

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ .  

 

 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΓΧΡΟ ΠΡΧΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι    : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ   : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV  :  ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ    

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ  
ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

1 
Μέζνο φξνο κηθηψλ απνδνρψλ κε 
πιήξε απαζρφιεζε (40 ψξεο / 
εβδνκάδα)    

       

2 
Δηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε ζην ΙΚΑ γηα 
ηνλ αληίζηνηρν πξναλαθεξφκελν 
κέζν φξν 

       

3 

Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο ζηνλ 
αληίζηνηρν κέζν φξν  
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε ζην ΙΚΑ) 

       

4 

Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - 
Υξηζηνπγέλλσλ ζηνλ αληίζηνηρν 
κέζν φξν (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε ζην 
ΙΚΑ) 

       

5 

Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ-Αξγηψλ 
ζηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν  
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε ζην ΙΚΑ)  

       

6 
Δπηπιένλ θφζηνο γηα ηε λπθηεξηλή 
εξγαζία  ζηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν  
 

    

7 

Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε  ΡΔΠΟ (λα 
ηεξεζνχλ απζηεξά νη δηαηάμεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο)  

       

8 
Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα 
 

    

9 
Κφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο , 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ , αζθάιεηαο  
& πγηεηλήο , ινηπά έμνδα 

      

10 
Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ  

      

11 Δξγνιαβηθφ θέξδνο       

  ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧ   (ΥΧΡΙ ΦΠΑ)       

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο (ρσξίο λα 
ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) , ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά , κε πνηλή απνθιεηζκνχ , ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο: _________________________________________________  
ΚαηΪζηεκα : ________________________________________________________  

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ.Κ.) 
 

 
   Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο : _________________  

            
 
ΠΡΟ:  
(Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη).  
 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ :_________________    €___________  

 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα , παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο , κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ____________________ επξψ 
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) ππέξ ηεο εηαηξείαο ___________________________ 
Γ/λζε _________________________________ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ γηα _______________________________________________________ 
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ________________________________ δηαθήξπμή ζαο .  

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ΄ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο .  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην θαηαβάιινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 
καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο .  

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη _________________________________________ .  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο , ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ .  
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο , χζηεξα απφ 

έγγξαθε δήισζή ζαο , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο .  

Βεβαηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ ρνξήγεζε 
ε Σξάπεδά καο πξνο ην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη είλαη ζε ηζρχ , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζαο , δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο .  
 
 
 
 

 
 
ΗΜΔΙΧΗ : 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο: _________________________________________________  
ΚαηΪζηεκα : ________________________________________________________  

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ.Κ.) 
 
 
   Ηκεξνκελέα Ϋθδνζεο : _________________  

            
 
ΠΡΟ:  
(Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη).  
 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ : _____________   €__________  

 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα , παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο , κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ____________________ επξψ 
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) ππέξ ηεο εηαηξείαο ___________________________ 
Γ/λζε _________________________________ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνξά__________________________________________________ 
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. _______________________________ απφθαζή ζαο .  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην θαηαβάιινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 
καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο .  

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη _________________________________________ .  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο , ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ .  
Βεβαηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ ρνξήγεζε 

ε Σξάπεδά καο πξνο ην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη είλαη ζε ηζρχ , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζαο , δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο .  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΔΙΧΗ:  
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 

 

 



 

46 

 

 

             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ.                       ΥΑΨΓΑΡΙ  ...................... 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
ΓΡΑΦΔΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 213 2046170                                          
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 

 

ΤΜΒΑΗ   ........................€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 
 
ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΣΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 
 
ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ:     ….......................... 
ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ: Σα γξαθεέα ηνπ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» ,          
ΙεξΪ Οδφο 343 – ΥατδΪξη Σ.Κ. 124 61 
 
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ: 
1 Ο ……………………………………………….. , Πξφεδξνο ηνπ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» , ν 
νπνίνο ην εθπξνζσπεί 
2. ………………………………………………………………………………………….…………   σο 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο...................................................................................... 
 
 

Ύζηεξα απφ αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή , πνπ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. ................................................ απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ  , ν πξψηνο αλαζέηεη ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
έλα (1) έηνο ζην δεχηεξν πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη γηα ζπληνκία Αλάδνρνο , ν νπνίνο ηελ 
αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο  φξνπο πνπ απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα : 
 
ΑΡΘΡΟ 1

Ο
 : ΥΧΡΟΙ ΦΤΛΑΞΗ: 

 Όινη νη πεξηκεηξηθνί ρψξνη εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην Θπξσξείν 
 
ΑΡΘΡΟ 2

Ο
 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β΄ «ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΦΤΛΑΚΧΝ - ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΧΝ» ηεο κε αξηζκ. ...................................... 
δηαθεξχμεσο ηνπ δηαγσληζκνχ , ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο . 
 
ΑΡΘΡΟ 3

Ο
 : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Η κεληαία ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ .................................................... 
κεληαίσο πιένλ Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 4

Ο
 : ΑΣΙΚΗ Η΄ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο 
νπνηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ 
θαηαβνιή ηεο κεληαίαο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ . 
 
ΑΡΘΡΟ 5

Ο
 : ΑΝΧΣΔΡΗ ΒΙΑ  

ε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο , ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , 
αλ δελ θάλεη γλσζηά ζην Ννζνθνκείν ηα έγγξαθα γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
αλψηεξε βία κέζα ζην πξψην 15/λζήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά , απφ ηα νπνία 
αθνινχζεζε ε αδπλακία ηνπ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε , δελ 
έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ απηή . Αλψηεξε βία δελ ζεσξείηαη ε ζηάζε εξγαζίαο ή ηπρφλ επίζρεζε 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν . 
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ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 : ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ - ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο   
απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7

Ο
 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

7.1 Δάλ ν Αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην έξγν πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο , ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο 
ην Ννζνθνκείν ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο                  € εκεξεζίσο γηα θάζε εκέξα απφ ηεο 
δηαθνπήο έσο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο . 

7.2 Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη άιινλ Αλάδνρν κε ειεχζεξε ηηκή θαη ε ηπρφλ 
πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο ζα βαξχλεη ηνλ εθπέζνληα αλάδνρν ή ζα επηδηψθεηαη ε 
είζπξαμε απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο ηνπ , αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο 
εγγπνδνζίαο ηεο θαη ησλ πξνζηίκσλ πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο . 

 7.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο , δειαδή ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ , νη νπνίεο ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ..Δ. , ηήξεζε 
ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ , αζθαιηζηηθή θάιπςε , φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θ.ι.π. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία .  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8

Ο
 : ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

 

1.Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα . Σα δηθαηνινγεηηθά 

αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο είλαη : 

α) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

β) Πξαθηηθφ πηζηνπνίεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο ηνπ Αλαδφρνπ 

δ) Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο : 

 Φφξνο 8% (Ν. 2198/94) 

 Κξάηεζε 3% ππέξ ΜΣΠΤ πιένλ 2% ΥΑΡΣ. θαη 20% ΟΓΑ ΥΑΡΣ.    (Π.Γ. 422/81) 

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο (Ν. 3580/07) 

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ 3% ΥΑΡΣ. θαη 20% ΟΓΑ ΥΑΡΣ. (Ν. 4013/11) 
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ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 : ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζηα , δπλάκελε λα παξαηαζεί κνλνκεξψο γηα δχν κήλεο , 
εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν καο . 
 
Ηκεξνκελία έλαξμεο  ……………………………. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11

ν
 : ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Ο Αλάδνρνο ζα απαζρνιεί ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ , ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 
αλάγθεο ηεο θχιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεέηαη ζα εέλαη : 

1) ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ (ΠΛΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΧΝ) - ΚΤΡΙΑΚΔ - ΑΡΓΙΔ 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : δχν (2) θχιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δχν (2) θχιαθεο 

 

2) ΗΜΔΡΔ ΔΦΗΜΔΡΙΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ & ΠΔΜΠΣΗ) 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : ηξείο (3) θχιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δχν (2) θχιαθεο 

 

 

3) ΚΑΣΑ ΣΗ ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ (ΓΙΑ ΣΔΔΡΔΙ ΜΗΝΔ) ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΣΧΝ 

ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 1) & 2)  

 Βάξδηα (10:00 π.κ. - 18:00 κ.κ.) : έλαο (1) θχιαθαο , ν νπνίνο ζα επηηεξεί ηε δαζηθή 

έθηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε εηδηθφ φρεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα πεξίπνιν ζην βνπλφ γηα 

πξφιεςε ππξθαγηψλ. (εκείσζε : φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ην εηδηθφ φρεκα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν) . 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ 

(Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν) , νη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ , πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ειηθηαθή θαη εξγαζηαθή 

εκπεηξία . 

Όινη νη παξαπάλσ απαζρνινχκελνη νθείινπλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζή ηνπο 
απφ ην Ννζνθνκείν λα ππνγξάθνπλ ζε εηδηθή θαηάζηαζε παξνπζίαο πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζην Θπξσξείν ηνπ Ννζνθνκείνπ . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12

Ο
 : 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο   ….. …………………………………………………………………….. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 13

Ο
 : ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαζψο 
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 , ηνπ Π.Γ. 60/07 , ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Ν. 4281/2014 κε 
ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο . 
 
 
 
 



 

49 

 

Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο , νη δχν ζπκβαιιφκελνη 
ππνγξάθνπλ ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα απηήο , ην έλα (1) εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ν 
Αλάδνρνο  θαη ηα άιια δχν (2) θαηαηίζεηαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ . 
 
 
 
ΓΙΑ ΣΟ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ»                ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ                

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη: 

 Να δηαζέηεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία (ζηνιή) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ίδηα απφ 
πιεπξάο πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη ζχκθσλα 
κε ηελ λνκνζεζία . 

 Να ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 
δηαηάμεηο γηα ακνηβέο , σξάξην εξγαζίαο , θνηλσληθψλ παξνρψλ , απνδεκηψζεσλ , 
θφξσλ , θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ) θιπ θαη 
επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ απηέο . 

 Να εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην , ζηνπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε θάζε ηξίην θπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν . 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο , ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηνπ επηβάιιεη πξφζηηκν κέρξη ηνπ πνζνχ  ……… € κε απφθαζε Γ.. ή 
θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε . 

 Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο , REPO θιπ θαη λα θαιχπηεη ηα 
θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο , γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Αλαδφρνπ . 

 Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν , πγηέο , άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο 
απέλαληη ζε ηξίηνπο , ηδίσο ζηνπο αζζελείο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

 Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ 
αλαγξαθή ζε απηφ ησλ ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη ησλ παξαπφλσλ . 

 Να αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα 
παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο , ζα επηβάιιεηαη 
απφ ην Ννζνθνκείν πνηληθή ξήηξα πνζνχ ……….. € , παξαθξαηνχκελε απφ ηε 
κεληαία ακνηβή ηνπ . ε πεξίπησζε ππνηξνπήο , ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη 
ελψ ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 
Αλαδφρνπ εθπηψηνπ . 

 Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη νπδεκία 
εμάξηεζε ή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν . 

 Να δηαζέηεη επφπηε φιεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα επίβιεςε ηνπ 
έξγνπ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρνπλ νξηζηεί εηδηθά 
γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο θχιαμεο ησλ ρψξσλ . 

 Να έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΙΚΑ – ΣΔΑΜ . Σν Ννζνθνκείν δελ ζα 
επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγάδεηαη εάλ δελ είλαη 
αζθαιηζκέλνο , κε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ λα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν ηα 
ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα . 

 Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δηφηη 
είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα αηχρεκα πνπ 
ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ . 

 Να εγγπεζεί φηη ε εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη λα είλαη 
ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ θχιαμε ησλ ρψξσλ , γηα φιν ην ρξφλν 
εξγαζίαο ηνπ θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη θέξεη θάζε αζηηθή θαη πνηληθή 
επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο θχιαμεο ησλ ρψξσλ . 

Θα ιεθζνχλ ππφςε πηζηνπνηεηηθά δεκνζίσλ ππεξεζηψλ , Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Οξγαληζκψλ πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη ε θχιαμε ησλ ρψξσλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί 
εθηειείηαη θαλνληθά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα . 
    
Η πιεξσκά ησλ εξγαδνκΫλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεηαη δηα κΫζνπ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ . Η επηινγά ηεο ηξΪπεδαο  ζα γέλεη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζηνλ νπνέν ζα 
θαηαθπξσζεέ .  
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ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΦΤΛΑΚΧΝ – ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΧΝ 

 

Οη θχιαθεο – λπθηνθχιαθεο , ησλ νπνίσλ ε πεξηνρή εξγαζηαθήο επζχλεο είλαη νη εμσηεξηθνί 

θπξίσο ρψξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην Θπξσξείν ππνρξενχληαη: 

1. Να πεξηθέξνληαη , λα επηζθέπηνληαη θαη λα ειέγρνπλ δηαξθψο φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηδηαίηεξα ηελ πεξηνρή κε ηηο λέεο κνλάδεο θαη δνκέο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ , ην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο , ηα γήπεδα αληηζθαίξηζεο , ηνπο ειαηψλεο , ην 

ζεξκνθήπην , ηα πεξίπηεξα θιπ) παξαηεξψληαο θαη απνκαθξχλνληαο απφ ην Ννζνθνκείν 

θάζε χπνπην , ζνξπβψληα ή πξνμελψληα θζνξέο .  

2. Να ειέγρνπλ ηα κε ιεηηνπξγνχληα ην απφγεπκα ή ηε λχρηα θηίξηα , εάλ έρνπλ αζθαιηζηεί 

θαιψο (πφξηεο , παξάζπξα θιπ) . 

3. Να ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ πεξίθξαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρφλ θαηαζηξνθή απηήο .  

4. Καηά ηηο εκέξεο ηεο αλνηθηήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ην 

Δθεκεξείν αιιά θαη λα πεγαίλνπλ ηάρηζηα ζ΄ απηφ φηαλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ λνζνθνκείνπ .  

5. Να αλάβνπλ ή λα ζβήλνπλ , αλαιφγσο , ηα θψηα ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ή 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ζην Βηβιίν Λνγνδνζίαο ηα 

δεκηνπξγνχκελα πξνβιήκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ , χδξεπζεο θιπ.  

6. Μεηά ηε ιήμε ηνπ επηζθεπηεξίνπ λα απνκαθξχλνπλ επγεληθά ηνπο επηζθέπηεο απφ ην 

Ννζνθνκείν . 

7. Να θέξνπλ καδί ηνπο απαξαηηήησο ηηο ζπζθεπέο αζπξκάηνπ επηθνηλσλίαο .  

8. Να θνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη κφλνλ ηελ ππεξεζηαθή ζηνιή , ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηεο νπνίαο ζα θέξνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα .  

9. Να ηεξνχλ ην «Βηβιίν Λνγνδνζίαο» , ζην νπνίν λα θαηαγξάθνπλ θάζε αμηνπξφζεθην 

ζπκβάλ . 

10. Να παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεσηηθά φπνηε απηφ νξηζηεί , εηδηθφ  εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ .  

 


