
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

--------------------- 

Ταχ. δ/νση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1

 Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, 85133 Ρόδος

Πληροφορίες: Καούκη Δήμητρα 

Τηλέφωνο: (22413) 60164 
FAX: (22413) 60026 

   e-mail: dkaouki@rhodes-hospital.gr

 

 

                                                 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»  

 

Κρίστιαν Μπάρναρντ 1 

Ρόδος 

hospital.gr 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    Αριθμ.  89/2020 
 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» 
 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  36.580,00 €

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2020 

 
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Ν ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 

€ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός   Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής  

(χαμηλότερη τιμή)  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 28/09/2020 

Ημέρα: Δευτέρα  

Ώρα: 15:00 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  (120) ΗΜΕΡΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 29/09/2020 
Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 11:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :                                Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ                             

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33141500-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) 1329 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020 ΚΑΙ 2021  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 36.580,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια – 

1 χρόνο από την υπογραφή της. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με 

την ισχύουσα κατά την πληρωμή νομοθεσία. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ www.rhodes-

hospital.gr 
14/09/2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/rodoshospital 
14/09/2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΚΗΜΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr 
14/09/2020 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

2306/14-09-2020 

ΑΔΑ: Ψ32546907Κ-Ο6Ψ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

2611/14-09-2020 

ΑΔΑ:ΩΤΠΖ46907Κ-ΨΦΔ 

ΑΔΑΜ: 20REQ007307403 
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Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/τ.πρώτο/5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

3. Την αριθμ. Β1β/οικ.42090/8-6-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1772/β/17-6-2016), με την οποία 

δίδεται εξουσιοδότηση στους Διοικητές των ΔΥΠΕ να εγκρίνουν τις πολυετείς δεσμεύσεις, για ποσά 

άνω των 100.000€ και στους διατάκτες για ποσά κάτω των 100.000 €. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/α/17-10-2015). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/α/21-02-2016). 

 

Καθώς και τις παρακάτω αποφάσεις: 
1. Την αριθμ. 2/13-03-2020, Θέμα 7Ο , (ΑΔΑ: 670246907Κ-ΣΣΖ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με 

την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα  διενέργειας  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

«Φίλτρων Λευκαφαίρεσης». 

2. Την αριθμ. 2306/14-09-2020 (ΑΔΑ:  Ψ32546907Κ-Ο6Ψ) Πράξη Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η 

πολυετής δέσμευση της δαπάνης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού από τον προϋπολογισμό 

του έτους 2021. 

3. Την αριθμ. 2611/14-09-2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΤΠΖ46907Κ-ΨΦΔ   -     ΑΔΑΜ:  

20REQ007307403). 

 

Καθώς και την αριθμ.21/04-09-2020 Θέμα 8ο , (ΑΔΑ: ΨΞ1Λ46907Κ-ΓΙΩ - ΑΔΑΜ: 20REQ007306025)  απόφαση 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου   με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια   «Εργαστηριακών 
Φίλτρων Λευκαφαίρεσης»  για ένα έτος και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα 

ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραμματεία Γενικού 

Νοσοκομείου Ρόδου 

28/09/2020 
ΩΡΑ: 15:00 

Γρ. δημοπρασιών 

Γενικού Νοσοκομείου 

Ρόδου 

29/09/2020 
ΩΡΑ: 11:00 

 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των : 36.580,00 € συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών,  στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.  

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 
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4. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.rhodes-hospital.gr καθώς 

και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  29η/09/ 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, 
και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος 

όροφος (οδός Κρίστιαν Μπάρναρντ 1,  Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ 85 133). 

6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία 

μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας  του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 

28η/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος 

όροφος.  

7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει 
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 

11. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Δημοπρασιών  της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. Η αξιολόγηση των προσφορών 
θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 

12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, 
εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

13. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η 

σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής 

1.  ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

16. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  

1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.rhodes-hospital.gr 

2. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/rodoshospital 

3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr 
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καθώς και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεών του . 

17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  

18. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 
πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 

της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 

της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

19. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του 

Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: 22413 60164 και Fax: 22413-60026, 

αρμόδιος υπάλληλος: Καούκη Δήμητρα. 
20. Όλες οι απαντήσεις  κατόπιν σχετικών ερωτημάτων διευκρινίσεων των ενδιαφερομένων καθώς και οι 

τυχόν διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής  θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  του Νοσοκομείου 
www.rhodes-hospital.gr/ diagonismoi,   καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. 
 

 

 

 

 

                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

              ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

 

                                   
           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΡΟΥΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΔ. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11001001 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΦΙΛΤΡΑ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

1329 2.500 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,80 29.500,00 36.580,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.580,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
 

Εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης. 
 
       Τα  φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτηση λευκών  

κατά   99,999% από μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων. Να συγκροτούνται από: 

 Φίλτρο κατακράτησης λευκών 4ης γενεάς. 

 Δύο ενσωματωμένους ασκούς μεταφοράς 600ml κατασκευασμένους από PVC με πλαστικοποιητή o ένας 

για την συλλογή του διηθήματος και o δεύτερος σαν ασκός αποβλήτων. 

 Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων (MESH 190μ). 

 Δύο κώνους διάτρησης. 

 Τέσσερις διακόπτες ροής. 
Γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του ισότονου διαλύματος για πλύση 

των λευκαφαιρεμένων ερυθρών. 

 

 Όλη η διαδικασία κατακράτησης των λευκών αιμοσφαιρίων να ολοκληρώνεται σε κλειστό κύκλωμα. Το 

σύστημα να διαθέτει γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια μεταφορά του ισότονου 

διαλύματος για την πλύση των ερυθροκυττάρων.  

Μετά την εισαγωγή του ισότονου διαλύματος στα ήδη λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά, να 

εφαρμόζεται φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο διάλυμα προς απόρριψη να περνάει μέσω της βαλβίδας και 

του σωληνίσκου που συνδέει τους υπερκείμενους του φίλτρου ασκούς, στον ασκό αποβλήτων. Ο ασκός 

αποβλήτων να αποκόπτεται από το σύστημα. 
Η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων στο φίλτρο να είναι ελάχιστη, αιμοσφαιρίνη μετά τη λευκαφαίρεση 

τουλάχιστον 40 gr σύμφωνα με το Π.Δ.138. 

Στο προφίλτρο να γίνεται η μηχανική κατακράτηση των μικροπηγμάτων και οποιονδήποτε 

μικροσυναθροίσεων (συσσωματωμάτων πρωτεϊνών). Στο κυρίως φίλτρο να επιτελείται η κατακράτηση των 

λευκοκυττάρων σε ποσοστό 99.999% καθώς και των αιμοπεταλίων σε ποσοστό 99% μέσω της συγκόλλησης 

αυτών στις ίνες του φίλτρου. 

Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων, ανεξάρτητα από τον προ της 

διήθησης υφιστάμενο αριθμό, να μην είναι μεγαλύτερος από 1x106 λευκά αιμοσφαίρια, σύμφωνα με το 

Π.Δ.138. 

Το ελάχιστα ζητούμενο επίπεδο επίδοσης του φίλτρου να είναι άνω του 4ου λογαρίθμου κατακράτησης στις 
δυσχερέστερες συνθήκες, το οποίο σε καμία μέτρηση να μην κατέρχεται. 

Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής και να μην απαιτεί εξειδίκευση του χρήστη. Να μην 

παρουσιάζει δυσκολίες στους χειρισμούς. 

Να είναι αποστειρωμένα με διεθνώς αποδεκτή μέθοδο. Το ηλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι ουδέτερο 

έτσι ώστε να αποκλείεται η ύπαρξη ελεύθερων μορίων σε αυτό. 

Κάθε παρτίδα φίλτρων να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο να φαίνεται ότι η 

παρτίδα υποβλήθηκε σε μικροβιολογική, βιολογική και. φυσικοχημική εξέταση. Όλα τα φίλτρα να φέρουν 

σήμα CE. Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και να πληροί 

διαδικασία παραγωγής σύμφωνη με το GMP (Good Manufacturing Practice) δηλαδή με την πρακτική καλής 

κατασκευής. 
Να προσκομισθούν σχετικές μελέτες που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των προσφερομένων φίλτρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1o 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Οι 

ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει vα υποβάλουν εμπροθέσμως 

την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας του είδους. 
Η αξιολόγηση θα γίνει επί μέρους ανά είδος διαγωνισμού, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο 

Παράρτημα Α της παρούσας. Η προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του είδους και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. 

 

1.2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

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

3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

4.Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία  λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

(Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας) 

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.  

 

Μέσα στov σφραγισμένο  κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται : 

 

1. Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

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.  

2.    Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 

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

 

                    Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.3. Οι επί μέρους φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, που υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς και αυτοί τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της 

προσφοράς. Επίσης όλα τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αριθμημένα.  

1.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα 

τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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1.5.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 

αλλοιώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

           Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον 

προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

1.6    Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
127 του Ν.4412/16  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 

δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους.  

1.7.   Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 

αρμόδιο όργανο. 

1.8.    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.   Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 

τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η 

πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες. 

1.10.    Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  του  είδους. 
1.11.  Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, 

τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, και οι οποίοι περιέχουν τα εξής δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στη 

συνέχεια :  

 

Α.  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο επί μέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα : 

 

 

Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ . 
 

1.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ.4 ν. 

4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις συνέπειες του ν. 
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1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί  φορείς δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις του άρθρου  73, παρ.1 & 2  του Ν.4412/2016  για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
1.1.1 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου  73, παρ.1 & 2  του Ν.4412/2016  για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166). 

 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

 

1.1.2 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (παρ. 2 άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016). 

 

1.1.3 Δεν έχει  επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ (περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016). 

 

 

1.1.4 Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα , με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.  

 

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

οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.1 περ.1 

της  παρούσας 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. 

 

1.2  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο. 
 

Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια prospectus,εγγυήσεις εμπειρία κ.τ.λ….). 
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Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος Α της 

διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

 

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια την απόρριψη  των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 

όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς  

 
H προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/ΕΟΚ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται, πρώτον ότι τα είδη φέρουν 
την παραπάνω σήμανση CE και δεύτερον ο αριθμός αναγνώρισης του εμπλεκομένου κοινοποιημένου 

οργανισμού (άρθρο 15 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/94. 

 Επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά  ISO ποιότητας και διακίνησης ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού της εταιρείας.  

 

Επιπλέον στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται πίνακας των προσφερόμενων 

ειδών (αντίστοιχος της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές). 

 

 Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται  ο κωδικός εμπορίου του προσφερόμενου 
είδους , ο κωδικός GMDN  καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες. 

 

 

Β.  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
Στον  φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:   

 

1. Η προσφορά ανά είδος με την σειρά και αρίθμηση που αναφέρονται στο Παράρτημα Ειδών               

(α/α είδους διακήρυξης και κωδικό Νοσοκομείου) και με τιμή η οποία θα ορίζεται ως κάτωθι:  

1i Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε  άλλη 

επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,μη συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή ΦΠΑ ,για 

παράδοση των ειδών ελευθέρων. 

1ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.  

1iii.Ο κωδικός εμπορίου του προσφερόμενου είδους, ο κωδικός GMDN, καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών.  

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.  

1iv. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες. 
  

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι μικρότερες ή ίσες του 

παρατηρητηρίου τιμών κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών μαζί με την σχετική 

παραπομπή (κωδικός παρατηρητηρίου, τιμή παρατηρητηρίου κλπ).  
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ΆΡΘΡΟ 3o 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο 

«προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» , επί ποινή αποκλεισμού, και εντός προθεσμίας 

δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης - πρόσκλησης, τα 

δικαιολογητικά  πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α΄74) που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της παραγράφου Α1 της διακήρυξης ήτοι: 
 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρο 80 ν. 4412/2016) 
 

Α) Για την παράγραφο 1.1.1 Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 

1 του αρ. 73 και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166). 

 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος (ποινικό μητρώο)  αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στο άρθρο 2  ενότητα Α1 παρ.1.1.1  της διακήρυξης. 
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Β) Για την παράγραφο 1.1.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (παρ. 2 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 

 

 

Γ) Για την παράγραφο 1.1.3  «Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς»  (περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4488/ ΦΕΚ/τεύχος Α΄-13-09-2017).  

 
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και την  ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, η διαδικασία για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας από το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ της έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού, που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την  υποβολή των 
δικαιολογητικών, (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις  του άρθρου 43 παρ.46. περ. α.  του 

ν.4605/2019), στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του  σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
 

Γ)  Για την παράγραφο 1.1.4 Υπεύθυνη δήλωση,  που έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

 
 Δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος.   

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 
 

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

 

Σημειώνεται ότι : 

� Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» θα γίνει σε ημερομηνία   και ώρα που 
θα  γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΥΚ46907Κ-ΖΟ0





15 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και   η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα  με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα  

με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 
με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

του άρθρου 73, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής (Διοικητικό Συμβούλιο) για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5Ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση με τον χορηγητή ορίζεται ετήσια και θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής 

της. 

 

Η παρούσα σύμβαση  θα διακοπεί  χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον 

υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών  δραστηριοτήτων αγορών από την  Εθνική 

Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ).  

 

Το νοσοκομείο δύναται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει την παράταση (χρονική) 
ισχύος της παρούσας σύμβασης σε περίπτωση που δεν εξαντλήθηκαν οι ποσότητες των υλικών και μέχρι την 

εξάντληση αυτών. 
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Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Α. 

 

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για  το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτού. 

 
Σε περίπτωση που λόγω συσκευασίας δεν μπορεί να προσφερθεί ακριβώς η ζητούμενη ποσότητα, αυτό θα 

αναφέρεται ρητώς στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από τη ζητούμενη ποσότητα της διακήρυξης και δηλωθεί από τον προσφέροντα ότι αυτή δεν 

δύναται να ανοιχθεί τότε το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη προσφορά και να 

κατακυρώσει τον επόμενο μειοδότη.  

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Οι προμήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκομείου και ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προμήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκομείου. 

2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η 

παραλαβή των υλικών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση από τριμελής επιτροπή παραλαβής σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά την αποστολή των ειδών 

να στέλνει και το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή 

εάν δεν προσκομισθεί το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αντίστοιχες 

αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς. 
4. Η ασφάλιση των ειδών μέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την αποστολή σ’ αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της 
παραγγελίας. 

Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης 

(από την Διοίκηση του νοσοκομείου) αντίστοιχου αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 206 του ν.4412/16.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) αν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο 

παράδοσης ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν.4412/16.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2017. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράταση η που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο  5%  επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο  υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται  αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

Για τις λοιπές ποινικές ρήτρες- κυρώσεις  ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 & 213  του Ν. 

4412/2016. 

 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Δικαίου. 

Ο αν που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 
 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 με την 

εξόφληση  του  100% της συμβατικής αξίας   του  τιμολογίου με την οριστική παραλαβή των ειδών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον οποίο 

προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον 
οφειλέτη του τιμολογίου η άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των 

τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο οφείλει νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7). 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση  στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα 

διατάξεις με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
1. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το   Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ.  ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009  κοινή Υπουργική 

Απόφαση. 

2. Φόρος 4% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις. 

3. Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με 

τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 

375 παραγρ.7  του ν.4412/16  με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

4. Κράτηση 0,06%  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Τεύχος  Β΄969/22-03-2017). 

 
Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 11ο  
 Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα καταθέσει εγγυητική 

επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής καθαρής συμβατικής 
αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

μήνα , από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα                    

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους 

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

                                                             

ΑΡΘΡΟ  13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Κατά την εκτέλεση της σύβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συνοδεύονται  από δείγματα.  
 
 Θα αποτελεί ποινή απόρριψης για τον αντίστοιχο κωδικό είδους που δεν θα συνοδεύεται με 
δείγμα αρχικά,  ή δεν προσκομισθεί εκ των υστέρων και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης.  
    

Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη δείγματα και όλα 

τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα 

υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική 

γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.  

 
Τα δείγματα για τα οποία ο προμηθευτής θα θελήσει την επιστροφή τους, θα πρέπει να το 
δηλώσει εγγράφως, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική του. Σε αντίθετη 
περίπτωση τα δείγματα θα παραμένουν στο Νοσοκομείο. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΥΚ46907Κ-ΖΟ0





21 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας.............................................……..................…….....…………………………….. 

Κατάστημα ................................................................................................................……… 

(Δ/νση: οδός, αριθμός Τ.Κ. fax)    

Ημερομηνία έκδοσης………………………………………………………………………………………………………………     

ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προς: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ ..…........................... ΕΥΡΩ ............……… 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 
………………………….................. υπέρ της Εταιρείας…………………………………………………………………….................... 

Δ/νση.................................................................................. ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή 

εκτέλεση των όρων  της υπ’ άριθμ.  89/2020 σύμβασης,  που αφορά το  διενεργούμενο διαγωνισμό της 

Υπηρεσίας σας, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 28/09/2020, που υπέγραψε μαζί 

σας, με αντικείμενο  την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ», σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ.89/2020  Διακήρυξή σας. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................................……….…….......……………………………………………………….. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   Συμβατικού Ποσού ……………………..…
 

Αριθμός :   89/ 2020                                    

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως):…………………………………………………………………..ευρώ

Ανάδοχος  :  ……………………………………………

                                 
Σήμερα την ….... του μηνός ………………….. του έτους ………………………………….……...  (……), στις εγκαταστάσεις 

του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 

Ελλάδα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:  

α) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή 
ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ

Γρηγόριο Ρουμάνη ,  Διοικητή  του  Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου  και 

β) Την εταιρεία με την επωνυμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο εξής 

καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ ……., τηλ. : 

……..………..…….., fax : …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ……….………….., υπάγεται 

στην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον 

22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

 

 

α/α σύμβασης: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ                
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

Συμβατικό Ποσό:      …………..

Αρ. Διακήρυξης  : 

Ημερομηνία       : 

  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Συμβατικού Ποσού ……………………..…………€    (με ΦΠΑ 24%

                                     

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως):…………………………………………………………………..ευρώ

Ανάδοχος  :  …………………………………………………………………………………….. 

Σήμερα την ….... του μηνός ………………….. του έτους ………………………………….……...  (……), στις εγκαταστάσεις 

του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οδός Κρίστιαν Μπάρναρντ 1,  περιοχή Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85 133 

Ελλάδα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:   

ωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή 
ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ

του  Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου  και  

υμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο εξής 

καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ ……., τηλ. : 

……..………..…….., fax : …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ……….………….., υπάγεται 

ην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον 

α/α σύμβασης: 89/2020 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ   

ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» 

…………..  €  με τον  Φ.Π.Α. 

89/2020 

…... / .... / 2020 

 

24%) 

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως):…………………………………………………………………..ευρώ 

Σήμερα την ….... του μηνός ………………….. του έτους ………………………………….……...  (……), στις εγκαταστάσεις 

περιοχή Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85 133 – 

ωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή 
ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. 

υμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο εξής 

καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ ……., τηλ. : 

……..………..…….., fax : …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ……….………….., υπάγεται 

ην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον 
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………..…………………., κάτοικο ……………………, με ΑΔΤ …………………, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. …………….………….. 

πρακτικό του ΔΣ (ΥΠΆΡ ……………… ΑΝΑΚ.ΓΕΜΗ), συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Την ……/..…./………. με βάση την διακήρυξη 89 /2020 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής- χαμηλότερη 

τιμή, για την  προμήθεια  «…………………». 

Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  κατατέθηκε με αρ πρωτ ………./…..-….-……….. 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……/…..- ….- …….. 

απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου  και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. ……/.…..-. …- 

…… ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρίας «………………..», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο. 
 

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ  ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της 

προμήθειας που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση με τον ανάδοχο ορίζεται ετήσια με ημερομηνία έναρξης στις  ……………………….. και λήξη στις 

………………………..  

Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθεί χρονικά η ισχύ της παρούσας  σε περίπτωση 

που δεν εξαντλήθηκαν οι  συμβατικές ποσότητες των ειδών  και μέχρι την εξάντληση αυτών. 

Η παρούσα σύμβαση  θα διακοπεί  χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον 

υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών  δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές 

Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ)  ΕΚΑΠΥ  με συμφερότερους όρους  για όμοια  προμήθεια. 

 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Όπως αυτά αναφέρονται  στον πίνακα που ακολουθεί……………………. 

 

 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 

των…………………………………………… (……/ €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου 

εισοδήματος και του αναλογούντος Φ.Π.Α (……. %) για παράδοση του/των  ανωτέρω-ων είδους-ων  με 

ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου . 

Κωδικός   
είδους 

Κωδικός 
εμπορίου 

Οίκος Περιγραφή 
Τιμή 
/Τεμ.(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
…….%(€) 

        

   
 

    

   

ΣΥΝΟΛΑ    
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Οι τιμές των ειδών θα ισχύουν για όλο το διάστημα της σύμβασης. 

 

Για τη δαπάνη εκδόθηκε η αριθμ………… Πράξη Διοικητή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης , καθώς και η 

αριθμ……………….. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:- ΑΔΑΜ:).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνεί πλήρως με τις αντίστοιχες της 
διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει 

να πληρούν τα παρακάτω: 

 

       Τα  φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτηση λευκών  

κατά   99,999% από μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων. Να συγκροτούνται από: 

 Φίλτρο κατακράτησης λευκών 4ης γενεάς. 

 Δύο ενσωματωμένους ασκούς μεταφοράς 600ml κατασκευασμένους από PVC με πλαστικοποιητή o ένας 

για την συλλογή του διηθήματος και o δεύτερος σαν ασκός αποβλήτων. 

 Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων (MESH 190μ). 
 Δύο κώνους διάτρησης. 

 Τέσσερις διακόπτες ροής. 

Γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του ισότονου διαλύματος για πλύση 

των λευκαφαιρεμένων ερυθρών. 

 

 Όλη η διαδικασία κατακράτησης των λευκών αιμοσφαιρίων να ολοκληρώνεται σε κλειστό κύκλωμα. Το 

σύστημα να διαθέτει γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια μεταφορά του ισότονου 

διαλύματος για την πλύση των ερυθροκυττάρων.  

Μετά την εισαγωγή του ισότονου διαλύματος στα ήδη λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά, να 

εφαρμόζεται φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο διάλυμα προς απόρριψη να περνάει μέσω της βαλβίδας 
και του σωληνίσκου που συνδέει τους υπερκείμενους του φίλτρου ασκούς, στον ασκό αποβλήτων. Ο 

ασκός αποβλήτων να αποκόπτεται από το σύστημα. 

Η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων στο φίλτρο να είναι ελάχιστη, αιμοσφαιρίνη μετά τη λευκαφαίρεση 

τουλάχιστον 40 gr σύμφωνα με το Π.Δ.138. 

Στο προφίλτρο να γίνεται η μηχανική κατακράτηση των μικροπηγμάτων και οποιονδήποτε 

μικροσυναθροίσεων (συσσωματωμάτων πρωτεϊνών). Στο κυρίως φίλτρο να επιτελείται η κατακράτηση των 

λευκοκυττάρων σε ποσοστό 99.999% καθώς και των αιμοπεταλίων σε ποσοστό 99% μέσω της συγκόλλησης 

αυτών στις ίνες του φίλτρου. 

Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων, ανεξάρτητα από τον προ της 

διήθησης υφιστάμενο αριθμό, να μην είναι μεγαλύτερος από 1x106 λευκά αιμοσφαίρια, σύμφωνα με το 
Π.Δ.138. 

Το ελάχιστα ζητούμενο επίπεδο επίδοσης του φίλτρου να είναι άνω του 4ου λογαρίθμου κατακράτησης 

στις δυσχερέστερες συνθήκες, το οποίο σε καμία μέτρηση να μην κατέρχεται. 

Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής και να μην απαιτεί εξειδίκευση του χρήστη. Να μην 

παρουσιάζει δυσκολίες στους χειρισμούς. 

Να είναι αποστειρωμένα με διεθνώς αποδεκτή μέθοδο. Το ηλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι 

ουδέτερο έτσι ώστε να αποκλείεται η ύπαρξη ελεύθερων μορίων σε αυτό. 

Κάθε παρτίδα φίλτρων να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο να φαίνεται ότι η 

παρτίδα υποβλήθηκε σε μικροβιολογική, βιολογική και. φυσικοχημική εξέταση. Όλα τα φίλτρα να φέρουν 
σήμα CE. Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και να πληροί 

διαδικασία παραγωγής σύμφωνη με το GMP (Good Manufacturing Practice) δηλαδή με την πρακτική καλής 

κατασκευής. 

Να προσκομισθούν σχετικές μελέτες που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των προσφερομένων φίλτρων. 

ΑΔΑ: ΨΤΥΚ46907Κ-ΖΟ0





25 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Οι προμήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκομείου και ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε 

άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προμήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκομείου. 

2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η 

παραλαβή των υλικών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση από τριμελής επιτροπή παραλαβής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο χορηγητής υποχρεώνεται κατά την 
αποστολή των ειδών να στέλνει και το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή μπορεί να 

αρνηθεί την παραλαβή εάν δεν προσκομισθεί το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αντίστοιχες 

αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς. 

4. Η ασφάλιση των ειδών μέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των   άρθρων  206,207,208,209  του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την αποστολή σ’ αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο 

χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της 

παραγγελίας. 

Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης 

από την Διοίκηση αντίστοιχου αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 

του ν.4412/16.   
 

      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των   άρθρων  206 & 207 του ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 
 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του  άρθρου 213 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) αν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη , μέσα στο συμβατικό χρόνο 
παράδοσης ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν.4412/16.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2017. 

 
Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράταση η που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο  5%  επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο  υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται  αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

Για τις λοιπές ποινικές ρήτρες- κυρώσεις  ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 & 213  του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Δικαίου. 

Ο αν που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 με την 

εξόφληση  του  100%  της συμβατικής αξίας   του  τιμολογίου με την οριστική παραλαβή των ειδών. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον 

οποίο προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από 

τον οφειλέτη του τιμολογίου η άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση 

των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο οφείλει νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) . 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση  στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα 

διατάξεις με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

1. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το   Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ.  ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009  κοινή Υπουργική 

Απόφαση. 
2.  Φόρος 4% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις. 

3. Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με 

τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 

375 παραγρ.7  του ν.4412/16  με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

4. Κράτηση 0,06%  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Τεύχος  Β΄969/22-03-2017). 

 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή  υπ΄ αριθμ…………..……….., ποσού ………………….. €  της 

Τράπεζας ……………..……………………. – Κατάστημα ..……..….…………..……,το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% 

της συμβατικής αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση  αυτής.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα 

μετά τη λήξη της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

αγαθών  και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 
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απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους 

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

                                                          

ΑΡΘΡΟ  11ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Κατά την εκτέλεση της σύβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

                                                                                  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης αναφορικά με την προμήθεια που πραγματοποιείται με την 

παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης 89/2020 της υπ’ αριθμ. …….…/…………………….. 

κατακυρωτικής  απόφασης του Δ.Σ του  Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχτηκε 

αυτούς ανεπιφύλακτα σε συνδυασμό με  τους όρους της διακήρυξης  και την προσφορά του. 
 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε δυο  πρωτότυπα τεύχη. 

 

Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το 

δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ . 

 

                                                     

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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 ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»  

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής: 99221940 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ 1 / Ρόδος/ 85133 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καούκη Δήμητρα 
- Τηλέφωνο: 22413 60164, 60379 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dkaouki@rhodes-hospital.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.rhodes-hospital.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του   

σχετικού  CPV):  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
                                               ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  
                                               ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» ,  CPV  33141500-5 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 89/2020 

 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 
 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

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

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

 

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

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxv

, 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
xxvi

. 

 

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
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vii
 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.  

viii
 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). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 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). 

xi
 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 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 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. 

xiii
 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 
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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”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 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 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi 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.  
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