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                                                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                Νέα Ιωνία 25-09-2018 

1
η
  ΄ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθμ.Πρωτ 25579   

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233                             ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π  44/18 

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.Σαλματάνης  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057951 

FAX:2132057038 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 (Αριθμός Διακήρυξης Π 44/18) 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/95 ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις»  
2. /05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» 

3. Το ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/07)«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

4. Το ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

5. Το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »  

6. Τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του  ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄17)  

7.Την Κ.Υ.Α των  Υπουργών  Υγείας –Οικονομικών με αρ 4658 (ΦΕΚ Β’ 2937/15-

09-2016 ) με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών , Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ) των εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 

2015(πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισμό , 

το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές ».  
8.Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ ΄΄Προμήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν 3580/2007-καθορισμός ΚΑΑ΄΄ 

9. Η από 9-3-2017(2
η
 Συν Θεμ Α18) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  

10. Η  από 12-09-2018(9
η
 Συν  Θεμ Α20 ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  

 

 
Συνοπτικό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και 

οικονομική προσφορά για την προμήθεια του είδους εργαστηριακά είδη   για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.066,700€ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά . 

1. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :  

Σύμφωνα  με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :  

α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης , 

β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)  

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων . 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή  

προκειμένου να υποβάλουν την  προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για  την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

           

3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

 Η Τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος 

Φ.Π.Α  

    Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών. 

     Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο  

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του 

διαδικτυακού τόπου  ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄   

 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων 

(Πρωτόκολλο) 

09/10/2018 ημέρα  

Tρίτη   και ώρα 

14:30 π.μ 

Γενικό Νοσοκομείο Ν 

Ιωνίας 

Κωνσταντοπούλειο –

Πατησίων(Αμφιθέατρο) 

10/10/2018 ημέρα  

Τετάρτη   και ώρα 

10:30 π.μ 
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4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

  
Γρ  Προμηθειών    Πρ Οικονομικού  Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/νσης  Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης  O Διοικητής  

 

Μ Σαλματάνης               Δ. Τσαβλής               Δ. Λαμπροπούλου                  Ε. Ραυτοπούλου         Μ. Κούρτης      
 

 

                                                     

 

 

 

 

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)  

27-06-2018 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Προμήθεια του είδους  ΄΄Εργαστηριακά είδη ΄΄     

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (CPV33790000-4)   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  59.066,70  ευρώ, με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμ κ.λ.π 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου ΚΑΕ 1311 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ     Αποθήκη του Γενικού  Νοσοκομείου  Ν Ιωνίας 
Κωνσταντοπούλειο Πατησίων   

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ   Σύμφωνα με το Παράρτημα  Γ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες  κρατήσεις  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% 

(πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 

3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για 

παροχή υπηρεσιών 

  (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου 

πλην ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-

ματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για 

προμήθειες      

ΔΕΙΓΜΑ  Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Να φέρουν σήμανση CE και IVD  όπου απαιτείται . Να είναι κατασκευασμένα   από 

αρίστης ποιότητας υλικά ώστε να εξασφαλίζεται   απόλυτη σταθερότητα σχήματος, 

ανθεκτικότητα σε διακυμάνσεις θερμοκρασιών (-20oC ΄΄εως 100oC) και μικροκύματα 

και να παραμένουν αναλοίωτα σε επαφή τους με χημικές ουσίες. Να ανταποκρίνονται 

απολύτως στις ζητούμενες διαστάσεις ή όγκο και να είναι εργονομικά. Όσα διαθέτουν 

κάλυμμα ή πώμα, αυτά να εφαρμόζουν με ασφάλεια και εύκολα.   

AΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΟΣΑ EIΔΗ ΖΗΤΗΘΕΙ , από στέλεχος (Ιατρό ή Τεχνολόγο) του  τμήματος που τα 

χρησιμοποιεί. Ειδικότερα: Τα πλαστικά υλικά να είναι από χονδρό, αυθραυστο 

πλαστικό που να μην  επηρεάζεται από χημικές ουσίες. Τα υλικά από χαρτόνι να είναι 

από χονδρό , άκαμπτο υλικό που να μην επηρεάζεται από την επαφή με νερό και 

χημικές ουσίες. Τα γυάλινα να είναι διαφανή, να μην επηρεάζονται από εναλλαγές 

θερμοκρασιών   και επαφή  με  χημικές ουσίες . 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 Αντικειμενοφόρες πλάκες θετικά 

φορτισμένες , τροχισμένες 90o, 

διαστάσεων 25χ75χ1.0 mm με 

λευκή κεραμική επικάλυψη στο 

ένα άκρο, για ανεξίτηλη γραφή 

στοιχείων δείγματος . Να είναι 

κατάλληλες για τεχνικές 

ανοσοϊίστοχημείας σε τομές 

παραφίνης και τεχνικές που 

απαιτούν θερμική αποκάλυψη 

επιτόπων (HIER).Να διαθέτουν 

σήμανση CE και πιστοποίηση  

IVD.  

12000 0,1300 1560,00 374,40 1.934,40 

2 Αντικειμενοφόρες πλάκες, 

διπλοτροχισμένες 45ο 

διαστάσεων  25X75χ1.0mm με 

κομμένες γωνίες .Το ένα άκρο 

να είναι καλυμμένο με κεραμική  

ουσία λευκού χρώματος για 

ανεξίτηλη γραφή στοιχείων 

δείγματος .Με κομμένες τις 

γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια 

κατά τον χειρισμό .Να διαθέτουν 

σήμανση CE και πιστοποίηση 

IVD, 

35000 0,0500 1750,00 420,00 2.170,00 

3 Αντικειμενοφόρες πλάκες   

τεχνικής υγρής φάσης με 

κυκλική οριοθέτηση  

300 0,2000 60,00 14,40 74,40 
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4 Αρχειοθήκες αντικειμενοφόρων 

πλακών (76χ26) μεταλλικές  14 

συρταριών 

διαστάσεων490χ490χ140mm για   

αρχειθέτηση 5000 

αντικειμενοφόρων πλακών  , με 

δυνατότητα σχηματισμού στήλης  

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20 

5 Αρχειοθήκες κασετών έγκλεισης 

ιστών μεταλλικές των 14 

συρταριών διαστάσεων 

490χ490χ90(mm) για 

αρχειθέτηση 850 κασετών , με 

δυνατότητα σχηματισμού στήλης  

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20 

6 Βαμβακοφόροι στυλεοί 

αποστειρωμένοι, ανά τεμάχιο και 

κατά μονάδα, μίας χρήσης  

5000 0,2100 1050,00 252,00 1.302,00 

7 Βελόνες διάνοιξης ασκών 

αίματος χωρίς σωληνάριο  

3800 0,2100 798,00 191,52 989,52 

8 Διηθητικό χαρτί μεγάλης 

διηθητικής ικανότητας 39x39cm 

3000 0,0550 165,00 39,60 204,60 

9 Δοχεία 5lit- Aπόρριψης αιμηρών 

αντικειμένων (  βελονών-

νυστεριών-συριγγών, ) .Να  είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στο ΦΕΚ 

1537/8-5-2012  Τβ΄.Παράρτημα 

Ι Παρ 1.2(1.2.5-1.2.6)   

3100 0,8500 2635,00 632,40 3.267,40 

10 Δοχεία ιστολογικών 

παρασκευασμάτων::1L από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και 

με καπάκι ασφαλείας το οποίο 

να έχει πρακτικό άνοιγμα και 

ερμητικό κλείσιμο ώστε να 

αποκλείουν την διαρροή υγρών 

και ατμών   

300 0,5800 174,00 41,76 215,76 

11 Δοχεία ιστολογικών 

παρασκευασμάτων::2,5L , από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και 

με καπάκι ασφαλείας το οποίο 

να έχει πρακτικό άνοιγμα και 

ερμητικό κλείσιμο ώστε να 

αποκλείουν την διαρροή υγρών 

και ατμών   

250 1,5000 375,00 90,00 465,00 

12 Δοχεία ιστολογικών 

παρασκευασμάτων::0,5L , από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και 

με καπάκι ασφαλείας το οποίο 

να έχει πρακτικό άνοιγμα και 

ερμητικό κλείσιμο ώστε να 

αποκλείουν την διαρροή υγρών 

και ατμών   

400 0,5300 212,00 50,88 262,88 
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13 Δοχεία ιστολογικών 

παρασκευασμάτων: 200 έως 250 

ml,   από ανθεκτικό πλαστικό 

υλικό, και με καπάκι ασφαλείας 

το οποίο να έχει πρακτικό 

άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο 

ώστε να αποκλείουν την διαρροή 

υγρών και ατμών   

350 0,3200 112,00 26,88 138,88 

14 Δοχεία ιστολογικών 

παρασκευασμάτων::5L από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και 

με καπάκι ασφαλείας το οποίο 

να έχει πρακτικό άνοιγμα και 

ερμητικό κλείσιμο ώστε να 

αποκλείουν την διαρροή υγρών 

και ατμών   

200 2,0000 400,00 96,00 496,00 

15 Χάρτινες θήκες για κρυοφιαλίδια 

100 θέσεων  

120 2,9000 348,00 83,52 431,52 

16 Θήκες μεταφοράς 

αντικειμενοφόρων πλακών 

(76X26mm), πλαστικές 25 

θέσεων. Να είναι από υλικό 

άθραυστο, να μην μεταβάλλεται 

το σχήμα τους μετά από πίεση, 

να μη διαβρώνονται από χημικές 

ουσίες και να είναι ανθεκτικές 

σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες  

(βαθεία κατάψυξη -20C ) 

100 2,4000 240,00 57,60 297,60 

17 Θήκες μεταφοράς 

αντικειμενοφόρων πλακών 

76X26  (mm), πλαστικές 50 

θέσεων. Να είναι από υλικό 

άθραυστο, να μην μεταβάλλεται 

το σχήμα τους μετά από πίεση, 

να μη διαβρώνονται από χημικές 

ουσίες και να είναι ανθεκτικές 

σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες  

(βαθεία κατάψυξη) έως και -20C  

80 4,2000 336,00 80,64 416,64 

18 Θήκες μεταφοράς 

αντικειμενοφόρων πλακών 

πλαστικές 5 θέσεων από υψηλής 

ποιότητας πλαστικό υλικό, με 

υποδοχές για τοποθέτηση 

πλακιδίων και καπάκι που 

ασφαλίζει. 

400 0,3000 120,00 28,80 148,80 

19 Θήκες μεταφοράς 

αντικειμενοφόρων πλακών, 

χάρτινες 2 θέσεων από σκληρό 

και άκαμπτο χαρτόνι   

250 0,3500 87,50 21,00 108,50 

20 Καλυπτρίδες 24x24(mm)από 

λεπτό απόλυτα καθαρό 

ανθεκτικό γυαλί εύκολα 

30000 0,0250 750,00 180,00 930,00 
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επικολλόμενες 

21 Καλυπτρίδες 24χ50 mm  και 

πάχους 0,13-0,17 mm  

κατασκευασμένες από γυαλί 

υψηλής διαφάνειας , 

καθαρότητας ελαστικότητας και 

αντοχής , με ειδικό διαχωριστικό 

παράγοντα που αποτρέπει την 

μεταξύ τους συγκόλληση 

.Ειδικές για ασφαλή χρήση και 

σε μηχανήματα αυτόματης 

επικάλυψης .Να διαθέτουν 

σήμανση  CE και πιστοποίηση 

IVD 

34000 0,0440 1496,00 359,04 1.855,04 

22 Κασσέτες έγκλεισης ιστών  

διαφόρων χρωμάτων , διάτρητες  

με  εσμυρισμένα   πλαινά, 

αποσπώμενο κάλυμμα , που να 

ανοίγει από την πίσω πλευρά της 

κασέτας και γωνία επιφάνειας 

αναγραφής 30ο .Το καπάκι να 

εφαρμόζει με πλήρη ασφάλεια   

15000 0,0440 660,00 158,40 818,40 

23 Κρικοφόροι καλλιεργιών μίας 

χρήσεως αποστειρωμένοι των 

10λ σε συσκευασία των10 τεμ  

50000 0,0190 950,00 228,00 1.178,00 

24 Κυβέτες   αιμοσφαιρινομέτρου 

(Τα απαιτούμενα 

αιμοσφαιρινόμετρα τεμ 4  θα 

παραχωρηθούν από την 

μειοδότρια εταιρεία και  θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο τέλος των 

ειδών)  

5350 0,7100 3798,50 911,64 4.710,14 

25 Λάμες νυστεριών Νο 23 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00 

26 Λάμες νυστεριών Νο 24 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00 

27 Μάπες αντικειμενοφόρων 

πλακών (76Χ26mm) από 

χαρτόνι, με ενσωματωμένες 

υποδοχές τοποθέτησης 20 

πλακιδίων, με 2 πλαϊνά 

καλύμματα που να ανοίγουν 

εύκολα και πλήρως σε (180ο)  να 

συνδεόνται με τη βάση με 

αδιαβοχοποιημένη κολλητική 

ταινία η οποία νε είναι σταθερή 

και να μην ξεκολάει κατά τη 

χρήση και να μην επικαλύπτει 

τις  υποδοχές των πλακιδίων και  

να παραμένουν σταθερές όταν 

είναι ανοιχτές ή κλειστές 

200 3,6000 720,00 172,80 892,80 





8 

 

28 Μάπες αντικειμενοφόρων 

πλακών (76Χ26mm) πλαστικές, 

με ενσωματωμένες υποδοχές 

τοποθέτησης 20 πλακιδίων, με 2 

πλαϊνά διαφανή καλύμματα που 

να ανοίγουν εύκολα ως 180ο.Να 

είναι από υλικό άθραυστο, να 

πλένονται εύκολα, να μη 

μεταβάλλεται το σχήμα τους 

μετά απο πίεση,να μη 

διαβρώνονται από χημικές 

ουσίες και να είναι ανθεκτικές 

σε χαμηλές και υψηλές 

θερμοκρασίες (κατάψυξη-

επωαστικός κλίβανος)  

150 4,0000 600,00 144,00 744,00 

29 Μαχαιράκια   μικροτόμου με 

γωνία κοπής 35ο διαστάσεων  

ανοξείδωτα  (stainless steel) , 

καταλλήλα για  τομές κρυοστάτη 

(frozen tissue ) .Να διαθέτουν 

CE . 

100 1,7700 177,00 42,48 219,48 

30 Μαχαιράκια   μικροτόμου με 

γωνία κοπής 35ο  ανοξείδωτα με 

επικάλυψη λευκόχρυσου και 

ρητίνης για μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής κατάλληλα για extra λεπτές 

τομές παραφίνης για μαλακούς 

έως πολύ σκληρούς ιστούς .Να 

διαθέτουν CE ,IVD . 

2500 1,9000 4750,00 1140,0

0 

5.890,00 

31 Μικροαιματοκρίτες 

Ηπαρινισμένοι  

17000 0,0130 221,00 53,04 274,04 

32 Παραφιλμ σε ρολλό διαστάσεων  

(15x5cm) 

70 7,0000 490,00 117,60 607,60 

33 Πιπέτες  1ml πλαστικές 

αποστειρωμένες μίας χρήσης,  με 

προστατευτικό φίλτρο , με 

ενδείξεις που δεν επηρεάζονται 

από την θερμοκρασία και τις 

περισσότερες χημικές ουσίες  

1000 0,0733 73,30 17,59 90,89 

34 Πιπέτες 10ml πλαστικές 

αποστειρωμένες μίας χρήσης,  με 

προστατευτικό φίλτρο , με 

ενδείξεις που δεν επηρεάζονται  

από την θερμοκρασία και τις 

περισσότερες χημικές ουσίες  

1600 0,1200 192,00 46,08 238,08 

35 Πιπέτες 5ml πλαστικές 

αποστειρωμένες μίας χρήσης,  με 

προστατευτικό φίλτρο , με 

ενδείξεις που δεν επηρεάζονται 

από την θερμοκρασία και τις 

περισσότερες χημικές ουσίες   

1300 0,0948 123,24 29,58 152,82 
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36 Πλάκες γαλακτόχρωμες  με  5 x 

12  βυθίσματα  για 

χαρακτηρισμό ομάδων αίματος 

1500 2,2000 3300,00 792,00 4.092,00 

37 Πλάκες μικροτιτλοποίησης με 96 

βυθίσματα και επίπεδο πυθμένα  

800 0,3800 304,00 72,96 376,96 

38 Ποτήρια ουροκαλλιεργιών 120 

ml αποστειρωμένα,με 

ογκομετρικές ενδείξεις και 

βιδωτό καπάκι ασφαλείας   

25000 0,0840 2100,00 504,00 2.604,00 

39 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρo,  

μιας χρήσης, σε κουτί (rack), με 

πλήρη εφαρμογή  και απόλυτα 

σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα 

για αυτόματες  πιπέτες Gilson 

είτε  Fine pipete με απόρριψη 

ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,5 -30μl 

5000 0,0650 325,00 78,00 403,00 

40 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, 

μιας χρήσης, σε κουτί (rack), με 

πλήρη εφαρμογή  και απόλυτα 

σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα 

για αυτόματες  πιπέτες Gilson 

είτε  Fine pipete με απόρριψη 

ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,2 -10μl 

500 0,0600 30,00 7,20 37,20 

41 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, 

μιας χρήσης, σε κουτί (rack), με 

πλήρη εφαρμογή  και απόλυτα 

σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα 

για αυτόματες  πιπέτες Gilson 

είτε  Fine pipete με απόρριψη 

ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,5 -20μl 

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20 

42 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, 

μιας χρήσης, σε κουτί (rack), με 

πλήρη εφαρμογή  και απόλυτα 

σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα 

για αυτόματες  πιπέτες Gilson 

είτε  Fine pipete με απόρριψη 

ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

100-1000μl 

8000 0,0650 520,00 124,80 644,80 

43 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, 

μιας χρήσης, σε κουτί (rack), με 

πλήρη εφαρμογή  και απόλυτα 

σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα 

για αυτόματες  πιπέτες Gilson  

είτε   Fine pipete με απόρριψη 

ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

5-300μl 

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20 
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44 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας 

Finnpipette (20-200μl) κίτρινα Η 

εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την 

είσοδο αέρα που μεταβάλλει τον 

ρυθμιζόμενο όγκο και να μην 

κατακρατούν υγρά στα 

τοιχώματα.  

12000 0,0650 780,00 187,20 967,20 

45 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας 

Finnpipette (200-1000μl) μπλέ Η 

εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την 

είσοδο αέρα που μεταβάλλει τον 

ρυθμιζόμενο όγκο και να μην 

κατακρατούν υγρά στα 

τοιχώματα.  

10000 0,0052 52,00 12,48 64,48 

46 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας 

Finnpipette (5-40μl) λευκά Η 

εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την 

είσοδο αέρα που μεταβάλλει τον 

ρυθμιζόμενο όγκο και να μην 

κατακρατούν υγρά στα 

τοιχώματα.  

5000 0,0052 26,00 6,24 32,24 

47 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας 

Nichiro ρυθμιζόμενου όγκου 10-

100 μl 

1500 0,0500 75,00 18,00 93,00 

48 Ρύγχη αυτόματης πιπέτας plus 

sed 10μl,25μl,50μl. 

1000 0,0500 50,00 12,00 62,00 

49 Ρύγχη για δοσιμετρική πιπέτα 

πολλαπλών ρίψεων Eppendorf 

0,5 ml 

1000 0,0500 50,00 12,00 62,00 

50 Ρύγχη για δοσιμετρική πιπέτα 

πολλαπλών ρίψεων Finpipette 

0,5 ml 

1000 0,0500 50,00 12,00 62,00 

51 Ρύγχη λευκά μιας χρήσης σε 

rack B78 για αυτόματες πιπέτες 

Finnpipette , ρυθμιζόμενου 

όγκου 0,5-5ml 

3000 0,0052 15,60 3,74 19,34 

52 Σιφώνια Paster 3ml πλαστικά 

μιας χρήσης με επαρκή διατομή 

σωλήνα για την εισρόφηση -

μεταφορά ημίρευστων (π.χ. 

πτυέλων ) υγρών  

110000 0,0160 1760,00 422,40 2.182,40 

53 Σκαρφιστήρες ενηλίκων με 

ειδική ασφάλεια βελόνας (στοπ )  

και πλαστική επικάλυψη  

8000 0,0840 672,00 161,28 833,28 

54 Σωληνάρια Coombs πλαστικά 

διαφανή 5 ml , μα 

αποστειρωμένα χωρίς χείλος με 

στρογγυλό πυθμένα 12χ75mm 

60000 0,0095 570,00 136,80 706,80 
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55 Σωληνάρια γενικής ούρων 

παιδιατρικά ελαχίστου όγκου 

1,5ml  

500 0,0400 20,00 4,80 24,80 

56 Σωληνάρια για PCR, τύπου 

eppendorf(safe lock) 0,2ml,DNA 

-Dnase-/Rnase -/PCR inhibiter -

Free, με επίπεδο καπάκι  

10000 0,0300 300,00 72,00 372,00 

57 Σωληνάρια γυάλινα 

(Wasserman)των 9ml, μη 

αποστειρωμένα, με στρογγυλό 

πυθμένα , διαφανή, διαμέτρου 

1,5cm , με χείλος 

3000 0,0300 90,00 21,60 111,60 

58 Σωληνάρια κυλινδρικά , με 

επίπεδη βάση, χωρητικότητας 2 

ml με αποσπώμενο βιδωτό πώμα 

(screw cup) 

5000 0,0765 382,50 91,80 474,30 

59 Σωληνάρια με βιδωτό πώμα 

αποστειρωμένα ανά τεμάχιο , με 

στρογγυλό πυθμένα , διαφανή, 

διαμέτρου 1,5cm χωρητικότητας 

10ml  

10000 0,0765 765,00 183,60 948,60 

60 Σωληνάρια πλαστικά 

(Wasserman)των 9ml, μη 

αποστειρωμένα, με στρογγυλό 

πυθμένα , διαφανή, διαμέτρου 

1,5cm , με χείλος(αποθήκευσης 

ορού) 

30000 0,0300 900,00 216,00 1.116,00 

61 Σωληνάρια πλαστικά, διαφανή 

12ml, χωρίς χείλος με κωνικό 

πυθμένα  διαμέτρου 1,5cm για 

γενικές ούρων , ανθεκτικά κατά 

την φυγοκέντρηση  

30000 0,0205 615,00 147,60 762,60 

62 Σωληνάρια τύπου eppendorf 

(safe lock) 1,5 ml  

9000 0,2700 2430,00 583,20 3.013,20 

63 Σωληνάρια τύπου eppendorf 

(safe lock) 2,0 ml  

10000 0,0272 272,00 65,28 337,28 

64 Σωληνάρια τύπου Falcon των 15 

ml, αποστειρωμένα και 

βαθμονομημένα (βιδωτό πώμα 

και κωνικός πυθμένας) 

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20 

65 Σωληνάρια τύπου Falcon των 50 

ml, αποστειρωμένα και 

βαθμονομημένα (βιδωτό πώμα 

και κωνικός πυθμένας) 

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20 

66 Τριβλία πετρί στρογγυλά 9 cm 

αποστειρωμένα  

5000 0,0502 251,00 60,24 311,24 

67 Φίλτρα γενικής κυττραρολογίας 

τεχνικής υγρής φάσης  

100 7,2000 720,00 172,80 892,80 

68 Φίλτρα για Pap test τεχνικής 

υγρής φάσης  
80 7,2000 576,00 138,24 714,24 
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69 Σφουγγαράκια βιοψιών  20000 0,0110 220,00 52,80 272,80 

       

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ  

• Το προσφερόμενο αιμοσφαιρινόμετρο να είναι μικρού μεγέθους ,φορητό ,με 

βάρος μικρότερο του 1 kg. 

• Να  λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία (αυτονομία λειτουργίας  τουλάχιστον  90 

ωρών ).  

• Η  προτεινόμενη  μεθοδολογία να είναι απλή και εύκολη στην χρήση. 

• Το απαιτούμενο αντιδραστήριο να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε 

ειδικό πρακτικό φορέα (κυβέτα) η οποία να παίζει τον ρόλο πιπέτας 

αναρρόφησης ,δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης. 

• Το αιμοσφαιρινόμετρο να μην επηρεάζεται  από την καρβοξυαιμοσφαιρίνη ,την 

λευκοκυττάρωση και την θολερότητα ( π.χ. υπερλιπιδαιμίας )του προς μέτρηση 

δείγματος.  

• Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων  . 

• Να εκτελεί αυτοέλεγχο κατά το ξεκίνημα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

και για τον λόγο αυτό να μην απαιτείται ο έλεγχος του αιμοσφαιρινόμετρου με 

κυβέτα βαθμονόμησης . 

• Να φέρει   CE και να κατατεθεί  βιβλιογραφία . 

 

• Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του. 

• Η απαιτουμένη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10 μl αίματος. 

 

• Η προσφερόμενη  μεθοδολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα 

τρία εναλλακτικά είδη βιολογικού δείγματος :αρτηριακό ,φλεβικό ,τριχοειδικό 

αίμα. 

• Το απαιτούμενο εύρος μετρήσεων  να είναι 0-25 gr/dl αιμοσφαιρίνης.   

• Να παρέχει αποδεδειγμένα το ίδιο αξιόπιστες μετρήσεις (+/- 1,5%) σε σχέση με 

την Διεθνή μεθοδολογία αναφοράς (ICHS/ακρίβεια τιμών ανάλογη με τις τιμές 

των Μικροβιολογικών εργαστηρίων ). 

• Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να  μην υπερβαίνει τα 60 sec. 

• Το αναλώσιμο υλικό (κυβέτες)και το αιμοσφαιρινόμετρο να αντέχουν σε 

μεγάλο εύρος θερμοκρασιών στην  αποθήκευση και την μεταφορά τους 

(τουλάχιστον 10-40˚για τις κυβέτες και 0-50˚για το αιμοσφαιρινόμετρο) 

χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για τις κινητές μονάδες αιμοδοσίας . 

• O μειοδότης πρέπει να παραχωρήσει  προς  χρήση καθ ’όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης φορητό αιμοσφαιρινόμετρο με τις αναφερόμενες  προδιαγραφές.  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 
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1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στo διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv 

εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 

το Ν 4412/2016 .  

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 

αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

1.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό 

του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, 

διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

1.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα αντίγραφα με 

την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την 

ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής ) 

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή 

αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με 

την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο) 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά  πρωτότυπη  και 

φωτοτυπία αυτής  με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο 

τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς.. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 

από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές 

δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 

έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 
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1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  του αρ. 79 παρ  4 του Ν. 

4412/2016.  Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελείται από 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις συνέπειες του ν 1599/1986(Α΄75) ως 

προκαταρκτική απόδειξη  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 79 του Ν 

4412/2016 : 

 

Α) 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες  οι  οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

 

Β) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

Δ) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα 

με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)  

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη , χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο 

Υποψήφιος θα δηλώνει:  

Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση  

Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης  

3)Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι  και την προηγούμενη 

ημέρα  του διαγωνισμού  . 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορές πού υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε 

αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά 

στοιχεία. 

Τα  προσφερόμενα είδη   πρέπει να καλύπτουν  τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική  και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο  . 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε 

καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη 

διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης 

των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τι- 

μών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τε- 

λευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών 

θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή    

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση  στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης . 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Χρόνος διάρκειας της σύμβασης είναι ετήσιος  με δικαίωμα δίμηνης μονομερούς 

παράτασης ,  η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου , από την ημερομηνία υπογραφής αυτής . 

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν  4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται  

και για κάθε ζημία  που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα  με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της 

παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 

αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά 

κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 

που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή 

Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους 

ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία 

αντίστοιχα. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους 

ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 

έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει 
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τεθεί υπό εκκαθάριση.  Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό 

περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά 

πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε ΄ 

 

 

 
 

                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                           ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                             

ΣΥΜΒΑΣΗ  (ποσoύ  : …………€  με ΦΠΑ  ) 

Για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών , για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 

 Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

 

 

Χρονολογία κατάρτισης : ………………………. 

Τόπος κατάρτισης : 

Στα γραφεία του  Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου  

 

 

Συμβαλλόμενοι : 

 

1. Ο ………………………………………….  Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος 

εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων  Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας,   

καλούμενος στο εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και  

 

2. Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη 

από ……………………………………… 

καλούμενη στο εξής ΄΄ Προμηθευτής ΄΄ 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Το  ΄΄Νοσοκομείο΄΄ έχοντας υπόψη : 

 

1. Tην αριθμ 44/18 διακήρυξη  του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια 

εργαστηριακών ειδών  , για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

 

2. Την  από ………………………. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου   με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  
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 α ν α θ έ τ ε ι 

 

στον ΄΄Προμηθευτή΄΄ την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους: 

 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή θα γίνει   από επιτροπή  που θα ορισθεί από το  Νοσοκομείο σύμφωνα 

με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.  

H επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο ο οποίος θα 

γίνει σε σύγκριση με την τεχνική προσφορά , και τα δείγματα (εφόσον απαιτούνται ) 

και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής . 

Εφ΄όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με 

την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο 

οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης . 

 

2. Αν ο ΄΄Προμηθευτής΄΄ παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη,  κατά την κρίση της 

υπηρεσίας όρο της σύμβασης,  δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) και την κείμενη 

νομοθεσία . 

 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την  από την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των υλικών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο 

εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του  τιμολογίου πώλησης από αυτόν το 

νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον συμβασιούχο . 

Για τα νοσοκομεία  εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01      

Για την εξόφληση ο ΄΄Προμηθευτής ΄΄ θα προσκομίζει  

1.Τιμολόγιο  

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

Τον ΄΄Προμηθευτή ΄΄ θα βαρύνουν  

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

επ΄αυτού) 

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ       

επ΄αυτού) 

γ).Ποσοστό  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας   

δ) Φόρος  4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών 

 
 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για ότι δε ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθμ.  30/18 

Διακήρυξης του ΄΄Νοσοκομείου΄΄ και η κείμενη σχετική νομοθεσία . 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον 

προμηθευτή να εκχωρήσει τη χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να 
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μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την  παρούσα σύμβαση χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του  νοσοκομείου. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 

1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 . 

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, 

υποχρεούται ο προμηθευτής να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων  που έχει 

εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων 

που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί 

η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα  τιμολόγια είναι 

ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν 

ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου . 

2. Ο ΄΄Προμηθευτής΄΄ δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και 

περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε 

διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . 

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη 

συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να 

αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης . 

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος  άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν . 
 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –

ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221932 

- - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓ ΟΛΓΑΣ 3-5, Ν ΙΩΝΙΑ  , Τ.Κ. 

14233 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ .Σαλματάνης  

- Τηλέφωνο: 2132057951 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promkgh2009@gmail.com  
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Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.konstantopouleio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών 

ειδών   για τις ανάγκες  του Νοσοκομείου, (CPV33790000-4) προϋπολογισμού 59.066,70€ 

με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………..] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π 44/18 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 

http://www.konstantopouleio.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
iv

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή 

οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους 

οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xi

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xii

· 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xiii

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xiv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xv

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xviii

: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

[] Ναι [] Όχι  
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όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xix

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xx

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 
xxi

 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxiv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxv

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxviii

 κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 





28 

 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxix

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxx

. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 

του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 

χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 

των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και 

οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 

στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 
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σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπο για την ανάθεση της σύμβασης  

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 

κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 

18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 

διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




