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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οικ. 6902/08/09/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΨΝ. ΤΠΟΘΕΕΨΝ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – Ν.Π.Δ.Δ.
Σαχ. Διεύθυνση: Σσόχα 5 Αθένα 115 22
Σμέμα: Προμηθειών
Αρμόδια για πληροφορήες Σεχνικών Προδιαγραφών:
Πληροφορήες: Ε. ΜαρκοζΫνε – Αρ. Νταβατζήκος,
Σηλάφωνα Επικ.: 213-2031057, 061
Email: promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr

Αθένα, 08/09/2021
ΑΡ. ΠΡΨΣ : OIK. 6902

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ: 171.839,61€ (συμπ/νου ΥΠΑ)
(147.050,74€ Ϋνευ Υ.Π.Α.)
ΚΑΕ 1311
CPV 33157000-5, 33140000-3, 18424300-0, 33198000-4, 33141300-3, 33141200-2.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΣΟ
ΣΕΤΦΟ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ
ΤΜΒΑΕΨΝ ΣΟΤ
Υ.Ε.Κ.
ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΗ ΤΑ 57654/2017
(Β’ 1781) ΤΜΥΨΝΑ
ΜΕ ΣΑ ΑΡ. 38
(παρ.6),
61,120,290,330 ΣΟΤ
Ν.4412/16
ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ
ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΣΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΙΟ ΣΤΠΟ
10/09/2021
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευέ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΣΟΤ ΕΗΔΗ

09/09/2021
ΗΜΕΡΑ: Πάμπτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

24/09/2021
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευέ
ΨΡΑ 21:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
(ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ)
30/09/2021
ΗΜΕΡΑ: Πάμπτη
ΨΡΑ 10:30π.μ.

ΑΡ. ΤΣ. ΕΗΔΗ.:
135628

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ:
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
www.promitheus.gov.
gr
ΣΟΤ ΕΗΔΗ

ΣΕΦΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

ΦΕΔΙΟ
ΤΜΒΑΗ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄)

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄)

Σο Κάντρο Κοινωνικές Πρόνοιας Περιφάρειας Αττικές (Κ.Κ.Π.Π.Α.)
Έχοντας υπόψη:
Α. Σις διατΫξεις, όπως ισχύουν:
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Σου Ν.Δ. 469/74 (ΥΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σου Ν. 2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει.
Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σης παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του Ν.4025/2011 (ΥΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011)
«υγχώνευση Μ.Κ.Υ.».
Σου άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Τ.Τ. & Κ.Α. και Τπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
Σου αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών
προσώπων του δημοσίου» (ΥΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Σου εδαφίου τ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΥΕΚ 151/Α/94), όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει
παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια
υπηρεσιών.
Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «ύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων
υμβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Σροποποίηση διατάξεων για την
Αρχή Δημοσίων υμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται
κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΥΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως έχει
τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016 και το αρ. 185 του ν. 4764/2020.
Σου Ν.4155/2013 (ΥΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
υμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Τποπαράγραφο Σ
20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85/Α/7-4-2014).
Σης παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΥΕΚ 107/Α’/9-5-2013)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Σου Π.Δ. 39/2017 (ΥΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών.
Σο ΥΕΚ 879/Β’/13-03-2018) περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων με δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων
των φορέων του Δημοσίου.

Β. Σις κΫτωθι αποφΫσεις:
1. Σην υπ’ αριθμ. Δ1/46314/15261/18-11-2019 (ΥΕΚ 1005/τ.ΤΟΔΔ/285-112019)Απόφαση του Τπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού
μελών Δ.. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Σην υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΥΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών.
3. Σην Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΥΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.).
4. Σην Τ.Α. Δ2/16570/2005 (ΥΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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5. Σην ΤΑ ΔΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΥΕΚ 32/Β/16.1.2004) περί αρχών και
κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
6. Σην υπ’ αριθμ. ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (ΥΕΚ 2198/Β/2.10.2009) περί
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/45/ΕΟΚ
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
7. Σην ΚΤΑ 64233/2021 (ΥΕΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
8. Σην με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΥ-ΠΧ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(ΕΗΔΗ)».
9. Σην υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ περί εξουσιοδότησης των ΜΚΥ για την
διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ
μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους.
10. Σην υπ’ αριθμ. οικ.443/2021 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση του Τπουργείου
Εργασίας και Κοινων. Τποθέσεων για την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής
προστασίας για τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας (ΑΔΑ:94Ι46ΜΣΛΚ-ΨΥΥ).
11. Σην υπ’ αριθμ. οικ. 4813/14-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης (ΑΔΑ:
6ΤΚΕΟΞΦ1-Β6Ι) με α/α 1175 δέσμευσης και α/α 1363 στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών.
12. Σην υπ’ αριθμ. 9244/16-07-2021 έγκριση του εποπτεύοντος Τπουργού για ανάληψη
υποχρέωσης που θα βαρύνει το έτος 2022.
13. Σην υπ’ αριθμ. 4ηΕΗΔ/20ης υν./03-06-2018 Απόφαση Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης
της σκοπιμότητας και της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγειονομικού υλικού για 12 μήνες για τα
Παραρτήματα και τις Δομές του Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη
προμηθευτή ειδών ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ, για 12 μένες, προϋπολογισμάνης δαπΫνης 171.839,61€
συμπ/μάνου Υ.Π.Α., (147.050,74€ Ϋνευ Υ.Π.Α.) από τον ΚΑΕ 1311, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

33157000-5,
33141200-2.
CPV

33140000-3,

18424300-0,

33198000-4,

33141300-3,

1. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για τμήμα της διακήρυξης, δηλαδή για
όλα ή και για κάποια από τα ζητούμενα είδη, για το σύνολο όμως της ζητούμενης
ποσότητας του κΫθε εήδους, σύμφωνα με το ΠαρΫρτημα Α’ και Β’.
2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης στο
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..) και στον ελληνικό Σύπο.
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπάντε (15) ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ σύμφωνα με το αρ.
121 του Ν.4412/16.
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4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του ΚΕΝΣΡΟΤ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ και τα αρμόδια προς τούτο
πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
5. Μετά την παρέλευση της αναφερόμενης καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού υστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων.
6. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
υστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στην ΤΑ56902/215
(ΥΕΚ 1924/Β/19-5-2017).
7. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
9. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους υποψήφιους για διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 270 ημέρες.
10. Οι Τποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της
Προκήρυξης, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε..Η.ΔΗ.. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της
εκπνοής της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο
απαραίτητος χρόνος παροχής διευκρινήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει
ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα
υποβληθούν, το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016).
11. Σα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλον από
τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
12. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της
Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με
τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τον διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.kkppa.gr. Επίσης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
του ΚΗΜΔΗ http://www.eprocurement.gov.gr.
14. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας
Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16).
15.
Η αναθέτουσα αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις, με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της
προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας ταυ ανταγωνισμού και
της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
16. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες (ΤΑ
2879/2-3-2018 (ΥΕΚ Β’ 879/2018). Περίληψη της προκήρυξης, θα αναρτηθεί στον
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ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppa. Σα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως
ισχύει.
Άρθρο 1ο
Δικαήωμα υμμετοχές και λόγοι αποκλεισμού
Α. Δικαήωμα συμμετοχές.
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και τις πολυμερείς
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, ή προερχόμενα από τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.
2.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ψστόσο, σε περίπτωση που η
διακηρυσσόμενη με την παρούσα Προμήθεια/Τπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση
προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για
την ικανοποιητική εκτέλεση της ύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
3.
Σα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να
προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν (στην τεχνική προσφορά)
την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους
εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) ή να προσκομίζουν ανάλογη
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
4.
τη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.
Β. Λόγοι αποκλεισμού.
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 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 C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου 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,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς
και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ЕЕ 648 2012) , η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 3691/2008 (A' 166), και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ЕЕ L 101
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, ή
δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. την περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου ύμβασης (ΕΕΕ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με
το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση,
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
3) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλεήουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.
5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε
ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
Άρθρο 2ο
Προσόντα και δικαιολογητικΫ συμμετοχές
Οι συμμετάχοντες στο διαγωνισμό πράπει να υποβΫλουν μαζή με την προσφορΫ τους, επή
ποινέ απόρριψης, τα εξές δικαιολογητικΫ:
Α. ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ
1.
Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
1.
To Ευρωπαϊκό Ενιαήο Έγγραφο ύμβασης (Ε.Ε.Ε..) του Ϋρθρου 79 του Ν.
4412/2016.
i.
«Ευρωπαϊκό Ενιαήο Έγγραφο ύμβασης (Ε.Ε.Ε..)»:
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής
κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται
ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση
επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να
αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
ii.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα
έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. ε περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία
στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση
από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της
Ένωσης. Σο ΕΕΕ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους
όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και
επιλογής. Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί
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iii.

iv.

v.
vi.

από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ.
79 του ν.4412/16).
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες
που παρέχει στο ΕΕΕ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία
υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου ύμβασης.
Σο ΕΕΕ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος
κατά το οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής.
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του
ΕΕΕ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του,
στο ΕΕΕ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. τη συνέχεια μπορεί να την
υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕ.
Σο eΕΕΕ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που
παρέχεται στο διαδίκτυο από στο URL: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΤΜΒΑΗ
(Ε.Ε.Ε..)
 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους
συμπληρωμένο το πρότυπο Ε.Ε.Ε.. όπως αυτό έχει οριστεί από τις
αναθέτουσες αρχές στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο
ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή
pdf (ΚΤΑ 64233/2021 – ΥΕΚ 2453 Β’) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕ, οι
οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από
τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,
αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. ημειώνεται το εξής:
Σο αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEE επιλέγοντας το
κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε
εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο
αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF
αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου,
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ.
CutePDF. Ελάγξτε το ΕΕΕ για αλλαγάς κατΫ την «εκτύπωση» του και
κατΫ την υποβολέ του.
 ε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου
xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
προσφεύγουν
απ’
ευθείας
στην
ηλεκτρονική
υπηρεσία
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) να δημιουργούν το EΕΕ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν
στο σχετικό διαγωνισμό.
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ΕιδικΫ στο μάρος IV «Κριτήρια επιλογής» ο κΫθε υποψέφιος θα
συμπληρώσει μόνο την «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής».
Δεν λαμβΫνεται υπόψη καμήα απΫντηση (εήτε «ναι» εήτε «όχι») στο
Μάρος V: «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων», καθώς η Αναθάτουσα Αρχέ δεν κΫνει χρέση
του αρ. 85 του ν.4412/16 περή δυνατότητας περιορισμού του αριθμού
των πληρούντων τα κριτέρια επιλογές υποψηφήων.
Σο ΕΕΕ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που περιλαμβάνονται
στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) της
εκάστοτε διαδικασίας. Ψς εκ τούτου, δεν δύναται να αποκλειστεί
οικονομικός φορέας λόγω μη συμπλήρωσης ή εσφαλμένης
συμπλήρωσης πεδίων του ΕΕΕ, τα οποία αφορούν σε στοιχεία που δεν
συνδέονται με όρους της διακήρυξης / αίτησης συμμετοχής.
τις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΕΕΕ δεν είναι δυνατή η
συμπλήρωση του, καθώς η έλλειψη υπογραφής στο ΕΕΕ ή μη
νόμιμη/έγκυρη υπογραφή του ισοδυναμεί με μη νόμιμη/έγκυρη
υποβολή του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
παραπάνω δικαιολογητικό για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η προσφορά ένωσης
οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΣΕ
1.
Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2.
To Ευρωπαϊκό Ενιαήο Έγγραφο ύμβασης (Ε.Ε.Ε..) του Ϋρθρου 79 του Ν.
4412/2016 όπως περιγράφεται και στην περίπτωση 3. του εδ. Α. του παρόντος
άρθρου.
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ.
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2. Σα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και
Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω Ε.Ε.Ε.. υπογράφονται από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις
περιπτώσεις Α.Ε. Είναι όμως είναι δυνατή, η υποβολή του ΕΕΕ με μόνη την
υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 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.

Δ. ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2. Σο ΕΕΕ, όπως προβλέπεται παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι :
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οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις/ ΕΕΕ υπογράφονται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού υμβουλίου του υνεταιρισμού.

Ε. ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης.
2. Σο ΕΕΕ, για τον κάθε προμηθευτή ή και πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει
στην ένωση.
3. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των
εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που
ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
 Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους
της ένωσης υποψήφιων αναδόχων.
 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο.
ε
περίπτωση
κατακύρωσης
ή
ανάθεσης
της
προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
 ε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α.


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

 Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η
προσφορά ένωσης οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά,
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.



ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΤΡΨΜΕΝΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ.

Σελίδα 11 από 79

21PROC009173627 2021-09-08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οικ. 6902/08/09/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

-Όλοι οι συμμετάχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητεήται από την παρούσα
διακέρυξη να υποβΫλουν επικυρωμάνα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι επικυρωμένα
κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο αντί πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από
τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, Ο.Σ.Α, Ν.Π.Δ.Δ. ) ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
που αναφέρονται ανωτέρω έ και σε απλέ φωτοτυπήα, εφόσον συνυποβΫλλεται
υπεύθυνη δέλωση, στην οποήα βεβαιώνεται η ακρήβειΫ τους και η οποήα φάρει
υπογραφέ με ημερομηνήα εντός του χρονικού διαστέματος κατΫ το οποήο μπορούν
να υποβΫλλονται προσφοράς έ αιτέσεις συμμετοχές. Ομοίως, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
-Μόνο για τα αποδεικτικά του άρθρου 12 της παρούσας, τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, ισχύει ότι μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη χωρίς
θεώρηση) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (παρ. 13 αρ.80 ν.4412/16).



ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΗ ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ.

ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από
τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις ή όποιες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αυτό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω
ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται,
υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από
τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις
περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/2016).Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Άρθρο 3ο
Διευκρινήσεις για την υποβολέ των Δικαιολογητικών συμμετοχές
1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατΫ περήπτωση από αυτόν και σε έντυπη
μορφή, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
2. ταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
4. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα έγγραφα του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
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εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι εκείνα που δεν άχουν
εκδοθεή/συνταχθεή από τον ήδιο τον οικονομικό φοράα και κατΫ συνάπεια δεν φάρουν
την ψηφιακέ του υπογραφέ. Ψς τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής
ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης θα
τοποθετούνται σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς:

Η ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ» της εταιρείας με τη διακριτική επωνυμία
“ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ξεχωριστός υποφάκελος
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ-ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά του.

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ».

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος: «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ».

Ο ΑΡΙΘΜΟ και ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ.

Σα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Σαχυδρομικής
Διεύθυνσης, Σαχυδρομικού Κώδικα, Σηλεφώνων Επικοινωνίας και mail).
ημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία
επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο.
5. Έγγραφα τα οποήα εμπήπτουν στην άννοια των διατΫξεων του ν.4250/2014, δηλαδή
εκδίδονται από το Δημόσιο, τους Ο.Σ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των
βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Σ.Α. (π.χ. τα άγγραφα που φάρουν στρογγυλέ
σφραγήδα του κρΫτους) εφόσον σύμφωνα με την κεήμενη νομοθεσήα γήνονται
αποδεκτΫ ως ευκρινέ φωτοαντήγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται ανωτέρω, μπορούν να μην
προσκομισθούν σε φυσικό φΫκελο, αρκεή να άχουν υποβληθεή ηλεκτρονικΫ και να
εήναι ευκρινέ (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 5), στον αντίστοιχο φάκελο
(φάκελο δικαιολογητικών-τεχνικής ή φάκελο οικονομικής προσφοράς) που απαιτεί η
παρούσα διακήρυξη.
6. Η ψηφιακή υπογραφή των υπευθύνων δηλώσεων δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σο ΕΕΕ και όλες οι
υπεύθυνες δηλώσεις που αναφάρονται στην παρούσα, μπορούν να υπογρΫφονται με
ημερομηνήα εντός του χρονικού διαστέματος κατΫ το οποήο μπορούν να
υποβΫλλονται προσφοράς έ αιτέσεις συμμετοχές, και να αφορούν την συγκεκριμένη
προκήρυξη/πρόσκληση (αρ. 79Α παρ.4 ν. 4412/2016). Δεν απαιτείται θεώρησή τους.
7. τo πλαίσιo κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών
τους με όλο το Δημόσιο Σομέα, όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΥΕΚ Α΄ 74, τα κάθε
είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά
εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ.
Πρωτ.: ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ.
8. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα
παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
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9. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που
κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης
παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις
του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά.
Άρθρο 4ο
Εγγυέσεις (αρ. 72. Σου Ν. 4412/2016)
1. Εγγύηση συμμετοχές στο διαγωνισμό.
1.1.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΥΠΑ για τα εήδη που προσφάρει, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 302 του Ν4412/2016.
1.2.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
1.3.
Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.4.
Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ’.
2. Εγγυέσεις καλές εκτάλεσης σύμβασης.
2.1.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής
αξίας, αφαιρουμένου του Υ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση
κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄.
2.2.
Οι εγγυέσεις που αναφάρονται στη Διακέρυξη, εκδήδονται από πιστωτικΫ
ιδρύματα έ Ϋλλα νομικΫ πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην ΕλλΫδα, σε
Ϋλλο κρΫτος μάλος της Ευρωπαϊκές Ένωσης (Ε.Ε.) έ του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) έ σε τρήτες χώρες που άχουν υπογρΫψει τη
υμφωνήα Δημοσήων υμβΫσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορήου, η
οποήα κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και άχουν, σύμφωνα με την νομοθεσήα
των κρατών αυτών, αυτό το δικαήωμα. Εγγυέσεις που εκδήδονται σε Ϋλλο
κρΫτος εκτός της ΕλλΫδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικΫ από επήσημη
μετΫφρασέ τους στην Ελληνικέ γλώσσα.
2.3.
Οι εγγυέσεις πράπει να περιάχουν, επή ποινέ απορρήψεως της προσφορΫς,
όλα τα στοιχεήα των ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΨΝ Δ’ και Ε’ της παρούσας Διακέρυξης.
την περήπτωση άνωσης υποψέφιων αναδόχων οι εγγυέσεις περιλαμβΫνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
άνωσης. Γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
σύμφωνα με το πρότυπο του Σαμείου.
Άρθρο 5ο
Φρόνος και τόπος υποβολές προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ). Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013) και στην
ΚΤΑ 64233/2021 (ΥΕΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(Ε..Η.ΔΗ..)», και στο Ν.4412/16.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και στην ως άνω ΚΤΑ 64233/2021 (ΥΕΚ 2453/ Β΄/9-6-2021).
Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό
υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου
να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την
Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την
Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα
παραστατικά εκπροσώπησης. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός
εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση
προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα
συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν
υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Τποψηφίους να
συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και
πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και η διευκρίνιση δεν
μπορεί να συνιστά εκ νέου υποβολή με μεταβολή ουσιώδους στοιχείου και
επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των
υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την
Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ψς ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορίζεται η 09/09/2021 και ώρα 09:00 πμ
Ψς καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορίζεται η 24/09/2021 και ώρα 21:00 μμ
Οι Τποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φΫκελο
εντός της αναγραφόμενης στην Προκέρυξη, προθεσμήας.
Σα περιεχόμενα του ανωτάρω φακάλου ορήζονται ως εξές :
Ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής- Σεχνική
Προσφορά» και ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
που υποφάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.
τον
υποφάκελο
«ΔικαιολογητικΫ
υμμετοχές-Σεχνικέ
ΠροσφορΫ»
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
συγκεκριμένα:
 τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ως απαραίτητα
στοιχεία Δικαιολογητικών υμμετοχής και
 τα στοιχεία που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α’ και Β’ της παρούσας
ως απαραίτητα στοιχεία Σεχνικής Προσφοράς.


Η Σεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και στο παραγόμενο
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να ταυτίζονται. ε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
 Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
9. τον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομικέ ΠροσφορΫ» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του Τποψήφιου Αναδόχου, η οποία περιέχει τα οριζόμενα
στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ της παρούσας.
 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και στο
παραγόμενο ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να
ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
 Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
10. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Τποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας του Διαγωνισμού, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
11. Από το ύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
12. ε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των
μελών τους.
13. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που
υποβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών, όπως τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης
του υστήματος.
14. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης.
15. Οι Τποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως, τις διοικητικές ενστάσεις
ή προσφυγές του αρ. 8 της παρούσας κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, ή
η ανωτέρω ένσταση ή προσφυγή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης.
16. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε
οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται.
17. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
18. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. ε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
19. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διακόσιες
εβδομήντα (270) ημάρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να
αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για να είναι δεκτό το αίτημα απόσυρσης
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προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες (2) ημέρες πριν
την λήξη της προθεσμίας προσφορών. ε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος
της αποσυρθεί κατά παράβαση των ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή
δικαστική ενέργεια. Για την απόσυρση της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής
ο οικονομικός φορέας υποβάλλει, μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του
Τποσυστήματος, έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου (PDF) ψηφιακά υπογεγραμμένου αρμοδίως. Για την
απόσυρση, και εφόσον το αίτημα είναι σύμφωνο με την παρούσα, δεν απαιτείται
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
20. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
21. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (ακόμη 270 ημέρες).
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται,
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί παράταση πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, είτε όχι. την τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
22. Εναλλακτικάς προσφοράς δεν γήνονται δεκτάς.
23. Προσφοράς μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας
του κΫθε εήδους, σύμφωνα με το ΠαρΫρτημα Α’ και Β’.
24. λα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία του Υακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, (όπως μπορεί να είναι και από δικηγόρο,
(αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13)), με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους
για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να
είναι στην Αγγλική γλώσσα.
25. O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία,
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται
εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος
αριθμός παραγράφου και σελίδας.
26. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την
τυχόν απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
27. 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.
28. Συχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να
βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
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προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Τπηρεσίες, αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Σα ως άνω
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. την
περήπτωση που υποβΫλλεται προσφορΫ από προμηθευτέ που δεν εήναι ο ήδιος
κατασκευαστές του τελικού προϊόντος, τα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ
προσκομήζονται και για τον κατασκευαστέ.
Άρθρο 6ο
Ενημάρωση για την επεξεργασήα προσωπικών δεδομάνων.
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, το
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της,
θα επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται
στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο
το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. κοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Υακέλου Προσφοράς, η ανάθεση
της ύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση
των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και
προστασία των συναλλαγών. Σα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα
χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των
Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Ι) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Υορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι ύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη
Επιτροπών Αξιολόγησης, Φειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Σο Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Σα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε
ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή
άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία
προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. ε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη
λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Σο φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη
επεξεργασία.
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Άρθρο 7ο
ΑποσφρΫγιση προσφορών (αρ. 100 ν.4412/16 όπως ισχύει)
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ημερομηνία που ορίζεται
στην παρούσα μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων και διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, και
της οικονομικής προσφοράς διενεργείται την ημερομηνία και ώρα που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η αξιολόγηση διενεργείται σε στάδια, με πρώτο την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά υμμετοχής-Σεχνική Προσφορά» και έπειτα των (υπο)φακέλων
«Οικονομική προσφορά». Η αξιολόγηση του κάθε σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια
ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του
Διαγωνισµού.
το στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι
προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και στην
αναθέτουσα αρχή.
Σο αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 ν.4412/2016, περί
παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων,
των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Η επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό
από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των Τποψηφίων, που έχουν υποβάλει
ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους
σχετικούς όρους της Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί
αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Τποψηφίων. Σο
ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής.
τη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά
και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό, κατά σειρά
μειοδοσίας.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:
-απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄ της παρούσας, και
-εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας.
Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η
προσφορά του Τποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη:
 Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής των προσφορών. Οι αντιπροσφορές και εναλλακτικές
προσφορές.
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή
δικαιολογητικού.
 Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
 Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην Ελληνική
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7.9.
7.10.

7.11.
7.12.
7.13.

7.14.
7.15.

7.16.

γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
 Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση
εγκατάστασης στην αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή δεν εκδίδει
σχετικό δικαιολογητικό.
 Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
 Φρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
 ε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη απάντησης
εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει σχετικό ζήτημα.
 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και
αντιφατική.
 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους, όπως αυτοί
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά που παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και το Παράρτημα Α΄ και Β΄ της
Προκήρυξης.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία δίνεται τιμή
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο
λοιπό σώμα της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια
προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται ρητά.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Τποψηφίων. Σα ανωτέρω
πρακτικά μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο
αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί
εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 ν.4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Σα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν.4412/2016 στην οποία
ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’ του αρ.100 ν.4412/2016.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 ν.4412/2016, οι προσφέροντες λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV του ν.4412/16. Κατά της
ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
υμπληρώσεις ή διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. (Γνώμη 45Α/2020 ΕΑΑΔΗΤ).
Επιπλέον οι συμπληρώσεις ή διευκρινήσεις, δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα
την ουσιώδη αλλοίωση ή τροποποίηση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

σχέση με τις λοιπές (έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων του ν.4782/2021).
Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή να ζητά ή να δέχεται οιεσδήποτε
διορθώσεις παραλείψεων οι οποίες, κατά τις ρητές διατάξεις των εγγράφων του
διαγωνισμού, πρέπει να συνεπάγονται τον αποκλεισμό του οικείου προσφέροντος
(αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13,
EU:C:2014:2345, σκέψη 46, και της 10ης Νοεμβρίου 2016, Ciclat, C-199/15,
EU:C:2016:853, σκέψη 30)
ταν το περιεχόμενο της προσφοράς παρουσιάζει έλλειψη στοιχείου κατά
παράβαση όρου της διακήρυξης που επιφέρει αποκλεισμό, δεν υφίσταται
δυνατότητα άρσης της παράβασης από το διαγωνιζόμενο κατά το στάδιο ελέγχου
των προσφορών ούτε και δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να καλέσει τον
διαγωνιζόμενο προς άρση της παράβασης (ΔΕφΑθ 387/2017 ασφαλιστικά
μέτρα).
Διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις επιδέχονται επουσιώδεις τυπικές παραλείψεις (π.χ.
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις κ.α.) που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό της προσφοράς, και δεν πλήττουν τους όρους του ανταγωνισμού ή
της διαφάνειας, αλλοιώνοντας τα στοιχεία ή το περιεχόμενο της προσφοράς της
(πρβλ. Ε.. Απόφ. VI Σμ. 1645/2014, τΕ Ε.Α. 385/2014).
Η επιτρεπτή συμπλήρωση δεν πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης ώστε να επιτρέπει τις
εναλλακτικές προσφορές, να προσδίδει πλεονέκτημα σε κάποιον από τους
συμμετέχοντες έναντι των ανταγωνιστών του εισάγοντας ευμενή υπέρ αυτού
διάκριση. Δηλαδή, η επιτρεπτή συμπλήρωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη
μεταβολή προσφορών, ή να παρέχει εμμέσως ευκαιρία πλήρωσης αποδεικτικής ή
ουσιαστικής προϋπόθεσης η κατοχή της οποίας κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς δεν είναι αντικειμενικώς τεκμαιρόμενη ως βεβαία ή να παρέχει στον
υποψήφιο δυνατότητα για την επίκληση προσόντων, δυνατοτήτων, ικανοτήτων και
νομικών και πραγματικών δεδομένων, τα οποία ανεξαρτήτως αν υφίσταντο ή όχι
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, αυτός δεν τα επικαλέστηκε ενώ η
διακήρυξη τα απαιτούσε ή για την τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που
αυτός δεν τήρησε (ΑΕΠΠ 787/2018 & 876/2019).
Άρθρο 8ο
Διοικητικάς Προσφυγάς

8.1. Κατά της Προκήρυξης της συμμετοχής Τποψηφίου στο Διαγωνισμό και της
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να
ασκηθεί προδικαστική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, εντός δέκα
(10) ημερών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν.4412/16. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ.
39/2017.
8.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
Τποψηφίους μέσω του συστήματος ΕΗΔΗ και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε
μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
8.3. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις
των αρ. 360-367 του ν.4412/16, ή της ένστασης του αρ. 127 ν. 4412/16 κατά πράξεων
που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίζεται,
μαζί με την προδικαστική προσφυγή, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016.

Σελίδα 21 από 79

21PROC009173627 2021-09-08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οικ. 6902/08/09/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

8.4. Σο παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως
άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eπαράβολο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
υστημάτων (ΓΓΠ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την
απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παραβόλου ο προσφεύγων
υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8
του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (πδ 39/2017) έντυπο
προσφυγής του Παραρτήματος Ι, εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής
του ποσού σε Σράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων του Τπουργείου Οικονομικών ότι το ως
άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς
και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου από την
Τπηρεσία που το αποδέχεται.
8.5. Σο ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας
(χωρίς Υ.Π.Α.) της Διακήρυξης της Τπηρεσίας. Σο ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των 600€, αλλά ούτε και ανώτερο των 15.000€ όπως προβλέπεται από το
ν.4412/16.
8.6. Εάν από τα έγγραφα της προκήρυξης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου
υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα
οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή
8.7. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στα
όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του ΠΔ 39/2017.
8.8. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από
τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε
εξετάζονται.
8.9. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
Άρθρο 9ο
Προσφερόμενη τιμέ – Νόμισμα
9.1.

Σο τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί με μια τιμή ανά
τεμάχιο και ανά συνολική ποσότητα κάθε είδους χωριστά, σύμφωνα με τις οδηγήες
του Παραρτέματος Α’, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
ποσότητες του Παραρτήματος Β’. Η αναγραφέ της τιμές ανΫ τεμΫχιο μπορεή να
εήναι μάχρι και τάσσερα (4) δεκαδικΫ, ενώ η αναγραφέ της συνολικές τιμές ανΫ
εήδος σε Ευρώ (€) θα γήνεται μάχρι δύο (2) δεκαδικΫ ψηφήα. την τιμή θα
περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση, όπως τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, μεταφορικά
κ.λπ. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας
για κάθε είδος. Τπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Σεχνική
Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς
τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. την τιμή θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την
παρεχόμενη υπηρεσία ή και προϊόν στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
9.2. Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
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ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να τα παρέχουν.
9.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Για τον σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής της
προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
9.6. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς ύμβασης Εργασίας απασχολούν
ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
9.7. ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Άρθρο 10ο
Κριτέρια ΑνΫθεσης-Αξιολόγηση προσφορών
10.1 Τπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω στις παρ. 10.2 και 10.3, η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσας Διακήρυξης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η προσφορά
με την χαμηλότερη τιμή.
10.2 ταν ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο
ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. ε περίπτωση που
και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως
επόμενη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται. τις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει
ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 2 της παρούσης ή ο υπόχρεος
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου
12, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος την χαμηλότερη τιμή
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα
καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων.
10.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
10.4 Ψς απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την
συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από
την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται με απόφαση του
Διοικητικού υμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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10.5 Για την επιλογή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς
όρους της Διακήρυξης.
Άρθρο 11ο
Κρήση αποτελεσμΫτων διαγωνισμού
Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να αποφασίσει:

Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρ. 90 του Ν.4412/2016.

Σην κατακύρωση της προμήθειας για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων
υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Τπηρεσίας.

Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10
παρ. 2 της παρούσας.

Σην οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής
περιπτώσεις:
 ταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την
οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
 ταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την
ματαίωση.
Άρθρο 12ο
ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης
ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης –αποδεικτικΫ μάσα (αρ. 80 Ν.4412/16)
12.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 Ν.4412/16), οφείλει να υποβάλει,
σε σφραγισμένο φάκελο στο Σμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσης:
Α. Οι Έλληνες πολήτες:
1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του
Ν.4412/16 όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
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απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικές ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμένου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και
δεν τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’ της
παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16.
3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνήα υποβολές της
προσφορΫς τους (ημερομηνήα διενάργειας του διαγωνισμού), είναι
ενέμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικές ασφΫλισης (ασφαλιστικέ ενημερότητα), τόσο κύριας όσο
και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής ενημερότητας
για την περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα
νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων ατομικά
(τΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. Ε 412/2007)) και ως προς τις φορολογικάς
υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα).
4 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5 Πιστοποιητικό του οικεήου Επιμελητηρήου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και
αφετέρου ότι μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία ή
προμήθεια, το οποήο θα πράπει να άχει εκδοθεή άως τριΫντα (30)
εργΫσιμες ημάρες πριν από την υποβολέ του (παρ. 12 γ. αρ.80). Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή
του οικείου ΟΣΑ.
6 Αντήγραφο έ απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και
υπεύθυνη δέλωση (ηλεκτρονικΫ υπογεγραμμάνη –χωρίς θεώρηση)
περή του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό
προμήθεια είδη ή υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη ή
υπηρεσία, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά
νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
7 Για την απόδειξη της μη αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
θα προσκομιστεί εκτύπωση της καρτάλας “τοιχεήα Μητρώου/
Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την
οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Β. Οι αλλοδαποή:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
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καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2 ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4. ε περίπτωση που στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο από τα
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα
έχει εφαρμογή η παράγραφος 12.4 του παρόντος άρθρου.
Γ. Σα νομικΫ πρόσωπα ημεδαπΫ έ αλλοδαπΫ:
1. Σα παραπάνω αντίστοιχα δικαιολογητικά. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά
πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταίρων στις
περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για τα όλα μέλη του Δ..
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1. του
παρόντος άρθρου.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινέ εκκαθΫριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
* Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης της περίπτωσης 12.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην
κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια προς τούτο Τπηρεσία στο μητρώο
της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκΫστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκΫστοτε ισχύει, από το αρμόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
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Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
3. λα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης,
υγκεκριμένα:
 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.)
ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):
- Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που να αποδεικνύει την νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις.
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ απ’ όπου να προκύπτει
η εκπροσώπησή της. Σα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί έως τριΫντα (30) εργΫσιμες ημάρες πριν την υποβολέ
τους.
- Τπεύθυνη Δέλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’
75) χωρίς θεώρηση, του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα
εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.
 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
- Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με
τον Ν.4250/14) του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε
ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
- Πιστοποιητικό περή μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια
αρχή.

 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

1.
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά
έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις
ανωτέρω υπόπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο
της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή
στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
2.
ε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή
προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο
πιστοποιητικό, και (β) ο Τποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση από την αρμόδια
αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά
(αρ. 80 ν.4412/16).
Δ. Οι υνεταιρισμοή:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
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ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της
παραγράφου 11.1.1.1 του παρόντος άρθρου.
2. Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1. Α εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 12.2.Β εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της
περίπτωσης 12.Γ του παρόντος άρθρου.
3. Κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περίπτωση 12. Γ.
3.
4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβΫλλουν κοινέ προσφορΫ:
Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει
στην ένωση.

12.2. Για τα πιστοποιητικά που ζητούνται ανωτέρω και αφορούν την απόδειξη περί μη
θέσης σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, λύση, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις ή σε κάποια από τις διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’
της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16 γίνεται δεκτό το «Ενιαήο Πιστοποιητικό Δικαστικές
Υερεγγυότητας».
12.3. Τπεύθυνη δέλωση ηλεκτρονικΫ υπογεγραμμάνη (χωρίς θεώρηση) στην οποία να
δηλώνεται ότι:
1. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
2. Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
3. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε
βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του
επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές
αρμοδιότητες.
4. Δεν γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης.
5. Δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο
εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
6. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
7. Δεν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
8. Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.
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12.4. ε περίπτωση που είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή που δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου /
νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, και (β) ο Τποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση
ή επίσημη δήλωση από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο
από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις
(αρ. 80 ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις της
διακήρυξης, και (β) ο Τποψήφιος πληροί τον σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80
ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω
πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16).
12.5 ε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.6. Όλα τα δικαιολογητικΫ υποβΫλλονται πρωτότυπα έ νομήμως επικυρωμάνα, όλα δε
τα ξενόγλωσσα και νομήμως μεταφρασμάνα (όπως μπορεή να εήναι και από
δικηγόρο(αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13)). Η μη συμμόρφωση με τα παραπΫνω
(πχ μη αναφορΫ, ασαφές έ εσφαλμάνη αναφορΫ) μπορεή να επιφάρει την ποινέ του
αποκλεισμού.
12.7. λα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΤΑ 64233/2021 (ΥΕΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) «Σεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)», και στο Ν.4412/16.
12.8. Σα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικά κατακύρωσης,
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης.
12.9. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί με σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση
της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του
περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε..Η.ΔΗ..
12.10. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο ύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή.
12.11. Μετά τον σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι
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διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την ανακήρυξη ως
Αναδόχου του Τποψήφιου που έχει υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά, με σύνταξη
σχετικού πρακτικού.
12.12. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί
ανακήρυξης του Τποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή και
εγγράφως στον εν λόγω Τποψήφιο καθώς και σε όλους συμμετέχοντες οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση όλου του περιεχομένου όλων των προσφορών και αφού η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταθέσει το τελικό πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε
άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ).
12.13. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόμιση
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το
Διαγωνισμό. Αν κανένας από τους Τποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν
προσκομίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται.
12.14. ε περίπτωση που ο Τποψήφιος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς κατά περίπτωση
υπεύθυνες δηλώσεις ή του ΕΕΕ του αρ. 2 της παρούσης (βάσει των αρ. 53 (εδ. ιβ), 73-75
& 79 του ν.4412/16) ή ο υπόχρεος προς τούτο Τποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου (αρ. 80 του ν.4412/16), καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
Η μη άγκαιρη και προσέκουσα υποβολέ των δικαιολογητικών του παρόντος Ϋρθρου
συνιστΫ λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από τον διαγωνισμό.
Σα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο παρόν
άρθρο σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα είναι αριθμημένα. τον εν λόγω φάκελο θα
αναγράφονται ευκρινώς :

Η άνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ της εταιρεήας με τη
διακριτικέ επωνυμήα “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”».

Η άνδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ».

Ο πλέρης τήτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ».

Ο ΑΡΙΘΜΟ και ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ.

Σα στοιχεήα του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομάνων Σαχυδρομικές
Διεύθυνσης, Σαχυδρομικού Κώδικα, Σηλεφώνων Επικοινωνήας και Fax).
ημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεήα θα αποτελούν τα στοιχεήα
επικοινωνήας με τον διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 13ο
Ανακοήνωση κατακύρωσης
13.1
13.2

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 ν.4412/16, με κάθε
πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΗΔΗ,
η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΗΔΗ.
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13.3 Αφού καταστεί οριστική η απόφαση εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ.
3 του αρ. 105 ν.4412/2016, ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προμήθεια ή υπηρεσία, καλείται να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομήζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλές
εκτάλεσης αυτές σύμφωνα με το Ϋρθρο 4 της παρούσης.
13.4 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
13.5 Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του
Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.
13.6 Σο κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
13.7 ε αντικειμενικά δικαιολογημένες ή/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 14ο
Παραγγελήα-ΠαρΫδοση & Έλεγχος (αρ. 206, 208, 209 του ν. 4412)
1. Η παραγγελία των ειδών θα δοθεί γραπτώς από το Κ.Κ.Π.Π.Α., τμηματικά και
σύμφωνα με τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Β΄ της παρούσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά με
δικά του μέσα και δαπάνες :
- τμηματικά εντός δύο(2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας στο κάθε
Παράρτημα ή και Δομή ή Μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α..
- ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στην έδρα ή στο
παράρτημα,
- μέσα στις αποθήκες του κάθε Παραρτήματος ή και Δομής του Κ.Κ.Π.Π.Α., με
έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο
Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α., την αποθήκη υποδοχής των
υλικών, την ανά Παράρτημα ή Δομή, Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της
οικείας ύμβασης και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Π.Α., για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Β’ της παρούσης
4. Σα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία (Σιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Σιμολόγιο στο οποίο θα
αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προμηθευόμενου είδους, η ποσότητα κ.λπ.).
5. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους με την δικαιολογία
έλλειψης αυτού, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία του στην αγορά, από την οποία
έχει υποχρέωση να το παραδώσει στο Κ.Κ.Π.Π.Α..
6. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών μπορεί σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου. ε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με
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απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή δομής,
αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Α.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να
γίνει με όλους ή όσους από τους παρακάτω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής, επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
9. ε περίπτωση που η, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής, Επιτροπή Παραλαβής
αποφασίσει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
10. ταν η, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής, Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει
εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους , όπως χημική εξέταση,
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.
11. ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης
και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Όστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Άρθρο 15ο
Απόρριψη συμβατικού εήδους/υπηρεσήας – ΑντικατΫσταση (αρ. 203)
1. την περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος κριθεί απορριπτέο είτε από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (ανά Παράρτημα ή Δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α.) ή κατά την
χρήση του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 213 Ν.4412/16. ε αντίθετη περίπτωση, όπως
και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
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2. την περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, κρίνονται όμως από το Δ.. παραλειπτέες, ο προμηθευτής
υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν,
ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής
εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση.
Άρθρο 16ο
Κέρυξη αναδόχου ως άκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε
παραπάνω στο αρ.13 παρ.13.3 για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α.,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού -ΓνΝΚ
154/2008)). Εφόσον δεν κατατεθεί γνωμοδότηση σε εύλογο διάστημα η κήρυξη ως
εκπτώτου από το Δ, η έκπτωσή του μπορεί να λάβει χώρα και χωρίς αυτήν (ΓνΝΚ
457/2005), δεδομένου των υπηρεσιακών αναγκών.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παρούσα.
3. τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
3.1 Κατάπτωση ολική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
3.2 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που
δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. την περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου
και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
4412/2016.
3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού έως και 100% της αξίας των υλικών,
για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώματος αυτού.
3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο
από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει,
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
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λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
3.6 ε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσόν.
4. την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά
τις ανωτέρω περιπτώσεις (περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του αρ.203 ν.4412/16), η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 17ο
Κυρώσεις-Ποινικάς Ρέτρες
1. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις

απαιτήσεις
οι
οποίες
αναγράφονται
στην
παρούσα
διακήρυξη
(συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την
κατακύρωση της προμήθειας ειδών. την αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω.
2. Η Παραλαβή των ειδών και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, ανατίθεται στην, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής του
Κ.Κ.Π.Π.Α., Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο
από το Κ.Κ.Π.Π.Α.
3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον
προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 5% της τελευταίας παραγγελίας και σε
περίπτωση υποτροπής ίση έως και με το 5% των τελευταίων παραγγελιών του μήνα σε
όλα τα παραρτήματα, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την
ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε κάθε περίπτωση το Δ.. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει
την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. ωρευτικά η επιβολή ποινικών
ρητρών δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της σύμβασης
4. λες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από
προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε
περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης που να
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
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5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το αρ.16 της παρούσας. Η κήρυξη κατά
τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για αυτό.
6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία
σύμβαση.
Άρθρο 18ο
Σρόπος πληρωμές
1.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του
Κ.Κ.Π.Π.Α. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σα παραπάνω ισχύουν και για
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων
(π.χ. πρόστιμο, κλπ). Σα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την
εξόφληση των μηνιαίων παραδοθέντων αγαθών είναι τα εξής:
1.1 Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής καθώς και παρακολούθησης των
όρων της ύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο θα
συντάσσεται από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή αρμόδια
Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Α. για την Παραλαβή των Ειδών και
Παρακολούθηση των όρων της οικείας ύμβασης.
1.2 Σιμολόγιο. το τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις
για κάθε Παράρτημα / Μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α. καθώς και το γενικό σύνολο.
1.3 Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα).
1.4 Υορολογική ενημερότητα.
1.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
2.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε
φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
3.
Κατά τα λοιπά ισχύει το αρ. 200 του ν.4412/16.
Άρθρο 19ο
Κρατέσεις
Σον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις:
1. α) Κράτηση 0,07% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.
υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, Φαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω
κράτησης και ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20%.
2. Παρακράτηση Υόρου 4% για προμήθεια ειδών επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Υ.Π.Α.
3. Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α. υπέρ της Αρχής
Προδικαστικών Προσφυγών, Φαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ
Φαρτοσήμου 20%.
4. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 20ο
ΕπανΫληψη – ματαήωση του διαγωνισμού
Σο Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι προτάσεις τους κριθούν
ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων απαράδεκτες, να ματαιώσει τον

Σελίδα 35 από 79

21PROC009173627 2021-09-08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οικ. 6902/08/09/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον επαναλάβει, είτε να προβεί σε απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο αρ. 11 της παρούσης και στα άρθρα 103 & 106,
και 32 & 118 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 21ο
Ισχύς της σύμβασης
21.1

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα άχει διΫρκεια δώδεκα (12) μένες με δυνατότητα
παρΫτασης αυτές μάχρι και τρεής (3) μένες μονομερώς από τον Υοράα. Η
παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις
(3) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) μήνες με την
συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η
παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’
αναλογία. Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.. ή πράξη
Προέδρου και θα είναι σύμφωνες με το αρ. 22 της παρούσης. ε περίπτωση που
υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα,
αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου,
αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή
σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% της σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το
οποίο απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία (αρ.5 4412/16). Η κάθε
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση του
αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική ισορροπία της
σύμβασης.
21.2 Η απόφαση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, θα κοινοποιηθεί εγγράφως
και έγκαιρα στους προμηθευτές και πάντως προ της λήξεως της κανονικής
διάρκειας.
21. 3 H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 1311 του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Κ.Π.Π.Α.
Άρθρο 22ο
Σροποποήηση – επάκταση – διακοπέ της σύμβασης
22.1

22.2
22.3
22.4

ε περίπτωση που το Τπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο
(δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες
του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους
του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου
αυτών.
ε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε
περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Κ.Κ.Π.Π.Α.
Σα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας
ύμβασης.
Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεή έ τροποποιηθεή κατΫ την διΫρκεια ισχύος
της με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομάνων, όπως προβλέπουν και
με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. ε
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται
στην παρούσα, αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά
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22.5
22.6

22.7

22.8

του αναδόχου, αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132
ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% του προϋπολογισμού της
αρχικής σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη
διαγωνιστική διαδικασία (ήτοι πέραν των 1.000.000,00€ χωρίς ΥΠΑ αθροιστικά για
όλα τα είδη του διαγωνισμού), εφόσον η σύμβαση προκύπτει από διεθνή
διαγωνισμό. Η κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την
συνολική φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική
ισορροπία της σύμβασης. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς,
ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16) για την εφαρμογή των
οποίων δεν απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α.,
ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.
Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή μικρότερες
ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός του
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει συνυπολογίζοντας
τα δικαιώματα παρατάσεων, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές
ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να
προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
Για πρόσθετες ποσότητες (παρ. 2 αρ. 132 ν.4412/16) που δεν προβλέπονται από
την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν σωρευτικά α) το 10% της αρχικής αξίας της
σύμβασης, (εδ.β παρ.2 αρ.132 ν.4412/17) και β) τα κατώτατα όρια του αρ. 5 του
ν.4412/16, αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη αναγκών για την φροντίδα των
περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο
προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά για έγκριση, μόνο
εφόσον του ζητηθεί.
Άρθρο 23ο
Ζητέματα Κυριότητας και Πνευματικές Ιδιοκτησήας

23.1

23.2

λες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.Π.Α.
Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ύμβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.Π.Α. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α.
Άρθρο 24ο
Εμπιστευτικότητα

24.1

Φωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Προμηθευτής δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα
και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη ύμβαση,
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24.2

24.3

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. ε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και δεν δεσμεύει το
Κ.Κ.Π.Π.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
Άρθρο 25ο
Λοιπάς Τποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικάς διατΫξεις.

25.1

25.2

25.3
25.4

25.5

25.6

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν την υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του
Κ.Κ.Π.Π.Α.
για
την
εκπλήρωση
όλων
των
απορρεουσών
από
τη
Διακήρυξη/Προσφορά/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη, είς ολόκληρον, μέχρι ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους όρους.
ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η ύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της
ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
ύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση
λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια
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περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη ύμβαση.
25.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της ύμβασης να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τον Ν. 3414/2005.
25.8 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα
με το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη
να το γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και να ζητήσουν ένα πλήρες
αντίγραφο. Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να προβούν
στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακες ειδών
(Παράρτημα Β’ της παρούσης) ανά παράρτημα ή δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την
ορθή κατάρτιση της προσφοράς τους. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
25.9 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου,
όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η
εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε
αναγνωρισμένο Σραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης
ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από
αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
25.10 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί
σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
2.
3.
4.
5.

ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄

Άρθρο 26ο
26.1 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση:
στις παρακάτω εφημερίδες :
1. «Παλμός»
2. «Αττικό Βήμα Ανατ. Αττικής»
Σα άξοδα δημοσήευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (αρχικών και
επαναληπτικών) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανΫδοχους των προμηθειών
σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.3548/07 και το αρ.46 του Ν.3801/09,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α.
Digitally signed by: IOANNIS LIVANOS
Date and time: 9/8/2021 12:10:56 PM

ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Α.1.

Η Σεχνικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και περιεχόμενο:
τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πράπει να υπάρχει έγγραφο του
προσφέροντα (κατά προτίμηση με το λογότυπο της εταιρείας) με τίτλο «τεχνικέ
προσφορΫ» στο οποίο θα υπάρχει πίνακας προσφερόμενων ειδών καθώς και
περιγραφή προσφερόμενων ειδών, πληροφορίες για αυτά, όπως επίσης και κατάλογος
των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών (της τεχνικής προσφοράς). Η τεχνική
προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θα σφραγίζεται με την
σφραγίδα της εταιρείας.
τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επή
ποινέ αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή
πιστοποιητικά.
1. ΠιστοποιητικΫ διασφΫλισης ποιότητας τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο
και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις κατά τα
ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΣ κ.λπ.
9001:2008 & 13485:2003 ή ισοδύναμο) συναφή με τα υπό προμήθεια είδη.
2. Βεβαήωση συμμόρφωσης για την διανομή Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
σύμφωνα με την Τπουργική Απόφαση ΔΣ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Έγγραφο που να αποδεικνύει την σέμανση CE σύμφωνα με τα άρθρα 11,12 και 14
της υπ’ αριθμ. ΔΤ8δ/ΓΠοικ.130648/30-08-2009 Κ.Τ.Α. (π.χ. Πιστοποιητικό ή δήλωση
συμμόρφωσης CE ή βεβαίωση εγγραφής ή επανεγγραφής στο μητρώο
κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων κτλ) για τα προϊόντα που
απαιτείται.
4. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύουν την εγγραφέ τους στα οικεήα
επαγγελματικΫ έ εμπορικΫ μητρώα (εφόσον απαιτείται η εγγραφή τους από την
κείμενη νομοθεσία), από το οποίο να προκύπτει ότι μπορούν να παράσχουν την
σχετική υπηρεσία ή προμήθεια (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16), εκδόσεως τελευταίου
εξαμήνου, βάσει της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού(παρ. 5 αρ. 79
Ν.4412/16).
5. Τπεύθυνη Δέλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

για την χώρα κατασκευές του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
εφόσον κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, για την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και
τον τόπο εγκατάστασής της.
εφόσον δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του
επιχειρηματική μονάδα, για την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
για το χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
παραγγελίας, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 13 του παρόντος.
ότι υπΫρχουν έ ότι δεν υπΫρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να
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vi.

vii.
viii.

ix.
x.

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

6.

περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
ότι ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο
την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
ότι η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν
τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη ΚΤΑ (αρ. 74
του Ν.4412/16).
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της του άρθρου 103 του
Ν.4412/16, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιο άρθρου και του
άρθρου 12 της παρούσης εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν
λόγω υπηρεσίας.
Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
Να δηλώνεται ότι δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης σύμφωνα με την περ.γ’ παρ.2 αρθ.73 του Ν. 4412/16.
Να δηλώνεται το ύψος και ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το
πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης αυτής.
Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της
δημοπρατούμενης Προμήθειας (για τα είδη για τα οποία συμμετέχουν και
υποβάλλουν προσφορά).
Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης ή
ένστασής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για
αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 270 ημέρες.
Να δηλώνεται ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της, κατά τις τρείς
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, είναι
τουλάχιστον ίσος με το πενήντα (50) τις εκατό (%) του προϋπολογισμού των
ειδών για τα οποία υποβάλουν, χωρίς το ΥΠΑ. ε περίπτωση επιχειρήσεων
οι οποίες συστάθηκαν εντός της προαναφερθείσας τριετίας, θα δηλώνουν
τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών, κατά τα ανωτέρω, για τα έτη
λειτουργίας τους (παρ. 3 αρ. 75 Ν.4412/16).

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρα Τπεύθυνη δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.
ΚατΫλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες συμβΫσεις ή παραδόσεις
προμήθειας των τριών τελευταήων χρόνων για αντίστοιχα είδη και οι παραλήπτες
(δημοσίου τομέα), καθώς και βεβαιώσεις των Νοσοκομείων ή ΜΚΥ στις οποίες θα
αναφέρεται –εφόσον υπάρχει η προηγούμενη σύμβαση- η καλή εκτέλεση αυτής ή
υπεύθυνη δήλωση ότι ο κατάλογος είναι αληθής. Απαιτεήται επή ποινέ απόρριψης να
προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης
τροφίμων από Μ.Κ.Υ. έ Νοσοκομεήα ανάλογου μεγέθους.
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ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8.

Τπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων εήναι, κατΫ περήπτωση:
Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Ομόρρυθμοι εταίροι.
Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι αρμόδιοι κατά περίπτωση διαχειριστές.
Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.. ή και ο Διευθύνων ύμβουλος.
ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί
του.
Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του.
Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος

Δείγμα απαιτείται μόνο για τα είδη των κατωτέρω πινάκων, στη μοναδιαήα
συσκευασήα του.
Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης, δόκιμο είναι να σημειώνεται
ευκρινώς πάνω σε κάθε δείγμα ο αντίστοιχος αύξων αριθμός του είδους βάσει του
πίνακα (σελ 54 και εξής) των ειδών της Διακήρυξης.

-

Πίνακας ειδών για υποβολή δειγμάτων
Α/Α ΕΙΔΟΤ

1
2

Α/Α ΕΙΔΟΤ
1
4
8

Α/Α ΕΙΔΟΤ
1
7
8
11

Α/Α ΕΙΔΟΤ
1
2

ΜΑΚΕ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
Μάσκα εισπνοών (Aerochamber) μεσαία παιδική
Μάσκα τύπου Aerochamber Plus with flowvu (μπλε ενηλίκων)

ΛΟΙΠΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΨΙΜΑ
Mάσκες χειρουργικές, μιας χρήσεως με λάστιχο
Πετσέτες εμποτισμένες μ/χ πλύσης κατακεκλιμένων ασθενών.
Θερμαινόμενες μ/χ σε ατομική συσκευασία μεγάλες
Φειρουργικά μαχαίρια με πλαστική λαβή Νο11

ΓΑΝΣΙΑ ΜΙΑ ΦΡΗΕΨ
Γάντια ιατρικά εξεταστικά από latex ελαφρώς πουδραρισμένα μη
αποστειρωμένα, υποαλλεργικά No ΦL
Γάντια ιατρικά εξεταστικά από latex, χωρίς πούδρα, μη
αποστειρωμένα, υποαλλεργικά No S
Γάντια Διαφανή, μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα σαγρέ επιφάνειας,
αμφιδέξια από πλαστικό Ρ. Ε μη τοξικό εξαιρετικής αντοχής Νο L
Γάντια latex αποστειρωμένα μιας χρήσεως με κοντή μανσέτα Νο 6,5

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΑΡΣΙ
Τποσένδονα κλίνης μιας χρήσεως διαστ. 60 cm x 90 cm με εσωτερική
επιφάνεια πυκνής και ευρείας απορροφητικότητας
Φαρτοβάμβακας ,λευκός, όχι από ανακυκλωμένο χαρτί
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Α/Α ΕΙΔΟΤ
1
2

Α/Α ΕΙΔΟΤ
1
2

Α.2.

ΤΡΙΓΓΕ – ΒΕΛΟΝΕ
ύριγγες αποστειρωμένες 20ml, με βελόνα 21G
ύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσεως 50-60ml (σίτισης)

ΚΑΘΕΣΗΡΕ
Ουροσυλλέκτες κλίνης 2000ml απλοί μη αποστειρωμένοι
Εξωτερικοί καθετήρες σιλικόνης αυτοκόλλητοι, με ενισχυμένη έξοδο
σπιράλ . Ν 28

Η Οικονομικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και περιεχόμενο:

1. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, μέσα
στον κυρίως φάκελο σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη
«Οικονομικέ προσφορΫ».
2. Η προσφερόμενη τιμέ μπορεή να αναφάρεται και για μάρος των ζητούμενων ειδών
της κΫθε κατηγορήας αλλΫ πΫντα για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του
κΫθε εήδους.
3. Σο τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί για κάθε είδος με
μία τιμή στη μονάδα μέτρησης καθώς και με μια συνολική τιμή για το σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους, σύμφωνα με τις οδηγήες του
Παραρτέματος Α, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του
Παραρτήματος Β’. Η αναγραφέ της τιμές ανΫ τεμΫχιο μπορεή να εήναι μάχρι και
τάσσερα (4) δεκαδικΫ, ενώ η αναγραφέ της συνολικές τιμές ανΫ κατηγορήα σε
Ευρώ (€) μπορεή να γήνεται μάχρι δύο (2) δεκαδικΫ ψηφήα. την τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
εκτός από τον αναλογούντα Υ.Π.Α., για την προμήθεια του προϊόντος στο
παράρτημα (ή δομή) και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα
διακήρυξη. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή
μονάδας για κάθε είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Σεχνική Προσφορά. Είδος
που δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
5. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΥΠΑ επί
τοις % στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος.
6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των
τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί.
8. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
9. Ο Υορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
10. ε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση
της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.
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11. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των
ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
12. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει
να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το
Κ.Κ.Π.Π.Α..
13. Η προσφορά θα κατατεθεί συμπληρώνοντας και το παρακάτω έντυπο οικονομικής
προσφοράς που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Α/Α
Κατηγορίασ

Α/Α
είδουσ

Ροςότητα

Μονάδα
Μζτρηςησ

Συςκευαςία

Τιμή
μονάδασ
χωρίσ
ΦΡΑ

ΣΥΝΤ.
ΦΡΑ

Συνολική
Τιμή χωρίσ
ΦΡΑ

Συνολική
τιμή με
ΦΡΑ

1
2
3
κλπ
ΤΝΟΛΑ

Ο ΠΡΟΥΕΡΨΝ
………………….
τον ανωτάρω πήνακα θα αναγρΫφεται το κΫθε εήδος για το οποήο προσφάρει ο
συμμετάχων και η συνολικέ ποσότητΫ του. Ψς τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η σύγκριση,
θα είναι η συνολική τιμή χωρίς ΥΠΑ του κΫθε εήδους. Για παράδειγμα, για το είδος
«Καθετήρες FOLLEY απλοί 2 WAY Νο 16», μειοδότης και προμηθευτής θα είναι ο
συμμετέχων που θα έχει προσφέρει το μικρότερο συνολικό ποσό χωρίς ΥΠΑ για
ολόκληρη την ποσότητα του εν λόγω είδους (το ποσό που θα προκύψει στο κελί με τα
έντονα περιγράμματα). Εάν δεν δοθεί τιμή για όλη τη ζητούμενη ποσότητα ανά είδος, η
προσφορά δεν είναι αποδεκτή.
ημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας «ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»
συμπληρώνεται ως εξής: για παράδειγμα στο είδος «Βελόνες αποστειρωμένες 22G» θα
σημειωθεί ως «Α/Α κατηγορίας» ο αριθμός (7) και ως «Α/Α είδους» ο αριθμός (1) κ.ο.κ.
ημειώνεται ότι η σύγκριση των τιμών θα γήνει βΫσει της μονΫδας μάτρησης, οπότε η
προσφερόμενη τιμέ θα πράπει να αναφάρεται στην μονΫδα μάτρησης του κΫθε εήδους
(τεμΫχια, κιλΫ, λήτρα, κτλ).
Διευκρινιστικά: οι μονάδες μέτρησης όλων των ειδών αναφέρονται σε «ΣΕΜΑΦΙΑ» πλην
των κάτωθι:
ΦαρτοβΫμβακας: η μονάδα μέτρησης αναφέρεται σε «ΚΙΛΑ»
Αποστειρωμάνα γΫντια Μ.ΦΡ.: η μονάδα μέτρησης αναφέρεται σε «ΖΕΤΓΗ»
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
1) ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ
2) ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1) ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ
1. Σα είδη πρέπει να φέρουν την σήμανση CΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/47/EΟK
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 5ης επτεμβρίου 2007, η οποία
τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του υμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Τπουργική απόφαση
ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/30-08-2009 (ΥΕΚ Β/2198/2-10-2009), καθώς και τις πιστοποιήσεις
που προβλέπονται στο Παράρτημα Α’.
2. την ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο
τρόπο (στα ελληνικά ή -κατ’ ελάχιστο- στην αγγλική γλώσσα) τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
i. Σο όνομα ή η εμπορική ονομασία
ii. Επιπλέον το όνομα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
iii. Σο υλικό κατασκευής
iv. Ο κωδικός της παρτίδας
v. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος
και μήνα
vi. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.
3. Σα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις κατά περίπτωση (αν αναφέρονται)
ειδικές τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα υλικά στους πίνακες
κατανομής.
2) ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (2) – ΛΟΙΠΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΨΙΜΑ
(CPV: 33140000-3)
Πετσάτες εμποτισμάνες Μ/Φπλύσης κατακεκλιμάνων ασθενών
Εμποτισμένες πετσέτες μπάνιου πλύσης κατακεκλιμένων ασθενών, θερμαινόμενες, μιας
Φρήσεως, 33Φ22 εκ. (δεκτές θα είναι και προσφορές με απόκλιση +-10% της
προαναφερόμενης επιθυμητής διάστασης), σε ατομική συσκευασία από 10 έως 25
πετσετών.
Η σύνθεσή τους να περιέχει VISCOSE 50% (συνθετικό μετάξι), να είναι δερματολογικά
ελεγμένη, με ΡΗ 5,5. Δεν θα σκίζονται, δεν θα αφρίζουν. Δεν θα περιέχουν αλκόολη,
λανολίνη, λάτεξ ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες. Δεν θα χρειάζονται ξέβγαλμα ή
σκούπισμα. Θα προσφέρονται σε τέσσερις τύπους: με άρωμα, χωρίς άρωμα, με
αντιβακτηριδιακό με άρωμα και με αντιβακτηριδιακό χωρίς άρωμα.
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Σαινήες μάτρησης σακχΫρου
ε κουτιά των 50 τεμαχίων. Δυνατότητα λειτουργίας με λήψη μικρής ποσότητας αίματος
(τουλάχιστον 1,5μλ) και μέτρησης ποσοτικά τριχοειδικού και αρτηριακού δείγματος
αίματος. Να δίνουν ανιχνεύσιμα αποτελέσματα αίματος από 20-900mg/dl ή1,1-50,0
mmol/l σε τιμές σακχάρου και το αποτέλεσμα να εμφανίζεται ευκρινώς στη οθόνη του
μετρητή. Οι ταινίες να ταυτοποιούνται με την εισαγωγή κωδικού αριθμού βαθμονόμησης
στον μετρητή και ο μετρητής να ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της
ταινίας. Μέθοδος μέτρησης ηλεκτροχημική. Σις ταινίες θα συνοδεύει επαρκής αριθμός
μετρητών, ανάλογα με τις ανάγκες , οι οποίοι θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται
άμεσα σε περίπτωση βλάβης.
ΦειρουργικΫ μαχαήρια με πλαστικέ λαβέ Νο11 (1κτ x 10τμχ)
SP Αποστειρωμένο νυστέρι με πλαστική λαβή σε μέγεθος Νο 10, 11 και 15. Λάμα από
ατσάλι, πλαστική ανθεκτική λαβή, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.
2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (3) – ΓΑΝΣΙΑ
(CPV: 18424300-0)
Σα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΝ 455-1:2000 (έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΝ 455-2:2009 (Δοκιμή και έλεγχος των
φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και των κατωτέρων ορίων αντοχής) και ΕΝ 4553:2006 (αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).
Θα πρέπει να έχουν άριστη εφαρμογή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
ε περίπτωση που απαιτείται να είναι πουδραρισμένα (σύμφωνα με τους πίνακες
κατανομής) τότε θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα.
την ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
-Σο όνομα ή η εμπορική ονομασία
-Σο όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
-Σο υλικό κατασκευής του γαντιού
-Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα
-Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ή LOT)
-Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και
μήνα
-Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
-Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
-Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο
για τον χρήστη όσο και για τον ασθενή.
Σα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά περίπτωση σύμφωνα με
τα οριζόμενα υλικά (λάτεξ ή βινύλιο) στους πίνακες κατανομής.
Για τα χειρουργικά αποστειρωμένα η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ’ όλο
το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής συγκράτηση του
γαντιού.
Σα χειρουργικά γάντια θα είναι αποστειρωμένα και συσκευασμένα ανά ζεύγος
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3. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (4) – ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΑΡΣΙ
(CPV: 33198000-4)
ΤΠΟΕΝΔΟΝΑ ΚΛΙΝΗ μιας χρέσεως διαστ. 60 x 90 cm με εσωτερικέ επιφΫνεια πυκνές
και ευρεήας απορρόφησης
Τποσένδονα με απορροφητικό πυρήνα από απαλές νιφάδες κυτταρίνης. Επένδυση από
μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής που καλύπτει όλη την επιφάνεια του
υποσένδονου μέχρι και το περίγραμμα από μεμβράνη. Αδιάβροχη, αντιολισθητική
εξωτερική μεμβράνη.
1. ΦΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ, λευκός, όχι από ανακυκλωμάνο χαρτή
Τποαλλεργικός,
λευκός,
με
απαλή
υφή,
άριστης
ποιότητας,
καθαρός,
υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται
η ασφαλής μεταφορά, τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα
χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα. ΤΚΕΤΑΙΑ 5 Kgr.
4. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (5) – ΤΡΙΓΓΕ – ΒΕΛΟΝΕ
(CPV: 33141300-3)
Οι Σεχνικάς Προδιαγραφάς και οι Μάθοδοι Ελάγχου των πλαστικών συρήγγων μιας χρέσεως
καθορήζονται με την Τπουργικέ απόφαση Α6 6404 δις (ΥΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΣΕΦΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΛΑΣΙΚΨΝ ΤΡΙΓΓΨΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΨΝ ΜΙΑ
ΦΡΗΗ»
- Οι συγκεκριμένες Σεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσεως
«Σύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και απαιτείται να είναι
καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Τπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω
διευκρινιστικές - συμπληρωματικές απαιτήσεις:
1.Σα υλικΫ που απαιτούνται για την κατασκευέ των συρήγγων εήναι:
-Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό
παρέμβυσμα φυσικό σιλικοναρισμένο καουτσούκ. Σα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το
ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.
Σα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που τους προσδίδει το υλικό κατασκευής
τους. Σόσο το πλαστικό όσο και το σιλικοναρισμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά
που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι
τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να
προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα
και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Σο
κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
-Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος
μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

του

κυλίνδρου

ώστε

το

έμβολο

να

μην

2. Η μάθοδος αποστεήρωσης να εήναι κατοχυρωμάνη και αποδεκτέ διεθνώς.
-Με
την
προσφορά
να
προσφερομένων προϊόντων .

κατατίθενται

εκθέσεις

ελέγχου

παραδοχής

των
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3. Όλες οι πληροφορήες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παράχονται
απαραήτητα στην Ελληνικέ γλώσσα.
4. ε κΫθε συσκευασήα να αναγρΫφεται:
- η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
- τοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
- Τλικό κατασκευής
- Μέγεθος
- Η ένδειξη « ΑΠΟΣΕΙΡΨΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης
- Αριθμός παρτίδας
- ήμανση CE
- Σο υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό
φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
απόφασης.

χαρτί και πλαστικό
στο άρθρο 6 της

- Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «Να μη χρησιμοποιεήται με «παραλδεϋδη» εκτός αν
τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να
αναφέρεται στην προσφορά.
5. Σο
εργοστΫσιο
παραγωγές
όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

να

εήναι

πιστοποιημάνο

κατΫ

ISO

9001,

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
6. Σο προϊόν πράπει να φάρει σέμανση CE σύμφωνα με την ΔΤ7/2480/1994 κοινέ
Τπουργικέ απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγήα 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του
πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο
Οργανισμό.
7. Σο προϊόν να εήναι πρόσφατης παραγωγές και κατΫ την παραλαβέ, η ημερομηνήα
παραγωγές του να μην εήναι προγενάστερη των άξι (6) μηνών από αυτέν της παραγωγές.
8. Οι συμμετάχοντες να:
-

υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.

- δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον
αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την
επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Να κατατεθεή με την προσφορΫ ικανός αριθμός δειγμΫτων, σε όλα τα μεγάθη που
προσφάρονται, για άλεγχο από την αρμόδια Επιτροπέ Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
10. ε περήπτωση που κριθούν μειοδότες, για κΫθε παρτήδα πλαστικών συρήγγων μιας
χρέσεως, που θα παραδήδουν, να προσκομήζουν στην επιτροπέ παραλαβές άκθεση
εργαστηριακού ελάγχου ( άλεγχος στειρότητας, λοιποή φωτοχημικοή άλεγχοι, με τα άξοδα του
ελάγχου να βαρύνουν τον προμηθευτέ), στην οποήα θα περιλαμβΫνονται τα εξές:
-

O αριθμός παρτίδας.
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-

Σο όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου.

-

Η ημερομηνία ελέγχου

-

Σο αποτέλεσμα του ελέγχου.

11. Οι προμηθευτάς θα πράπει να συμμορφώνονται με την Τ.Α. ΔΤ8δ/ΓΠ1348/04 όπως
αυτέ τροποποιέθηκε (Αρχάς και κατευθυντέριες γραμμάς ορθές πρακτικές διανομές
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετικέ Ευρωπαϊκέ Νομοθεσήα (Οδηγήα 98/79/CE).
12. Η σύριγγα να εήναι με ενσωματωμάνη βελόνη, η ποιότητα της οποήας να εξασφαλήζει
Ϋνετη και ατραυματικέφλεβοκάντηση.

ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ ΕΓΦΤΗ ΤΓΡΨΝ.
1. Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα.
2. λα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές
πιέσεις
3. Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων.
4. Σα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να
απομακρύνονται εύκολα.
5. Σο ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο νια το τρύπημα της φιάλης ως προς την
σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμφωνα με ISO 8536/4.
5.1 Να έχει επιφάνεια λεία. άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην
περιέχουν κάδμιο.
6 Ο αεραγωγός να φέρει μικροβιοκρατές φίλτρο, (κατά προτίμηση από teflon) το οποίο
να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού, να είναι υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την
παλινδρόμηση του αέρα
7 Η παροχή του σταγονοθάλαμου. σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20"C) να είναι 20
σταγόνες =1ί0. Igr. περίπου.
7.1 Η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη
από 40mm
7.2 Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από
20mm. Σο τοίχωμα του σταγονοθάλαμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από
5mm ro τέλος του σωλήνα.
7.3 Ο σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 20 σταγόνες από απεσταγμένο νερό 20C με συνεχή
ροή και να μεταφέρει όγκο 1*0.1ml με ταχύτητα ροής 50*5
8. Σο φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 10μ ώστε να
κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των σωματιδίων του ελαστικού.
5. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (5) - ΚΑΘΕΣΗΡΕ
(CPV: 33141200-2)
1). Τποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής
προσφερόμενου είδους.
2). Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
3). Σα προσφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CΕ ).

κάθε
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4). Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το
μήκος, τη διάμετρο εφόσον αφορά καθετήρες.
5). Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς η
ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
6). Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την
μεταφορά και αποθήκευση.
7). Σα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με την ΚΤΑ ΔΤ7/οικ2480/94(ΥΕΚ
679/Β/1994)ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
 Καθετήρες Folley 2 way, από σιλικοναρισμένο LATEX, με δυνατότητα παραμονής
στον ασθενή 15 - 20 ημέρες. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε
να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο
τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο
υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και
η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας
 Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 20 ημέρες. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει
κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να
αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι
χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι
ασφαλείας.

ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΠΕΡΙΥΕΡΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΚΟΤ
Να είναι βιοσυμβατοί και να μη διαστέλλονται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να
αναφέρεται αν είναι latex free Να είναι ακτινοσκιεροί. Διάρκεια παραμονής στον ασθενή
48 ώρες. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός
ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη
συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα
άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή
φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luerlock με την συσκευή
χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών.
Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα
ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα
μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα.
ύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 6 περί πρόληψης τραυματισμών που
προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L
134/66 της 1.6.2010), που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου, κατά το
δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων
από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η
προστασία των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο, θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός
να περιέχουν μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω
διάταγμα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου 2013.
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Περιφερικοή Υλεβικοή Καθετέρες
Υλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής
ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η
ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να
μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος,
η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από την συνήθη πρακτική.
Απλοή ουροσυλλάκτες μιας χρέσεως.
 1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc,
 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
 3.Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας,
 4.Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να" καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται με κάλυμμα. κληράς συστάσεως.
 5.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας
και
 6.Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην
ουροδόχο κύστη.
β) Απλοή ουροσυλλάκτες με τις άνω προδιαγραφές, αλλά και με βαλβίδα κένωσης του
σάκου, ασφαλούς και εύχρηστου.
γ) Απλοή ουροσυλλάκτες με τις άνω προδιαγραφές, χωρίς βαλβίδα και χωρίς κάνουλα
εκκένωσης.
2. Ουροσυλλάκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμάνοι,
1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc για χρήση μετά από προστατεκτομές ή διουρηθρικές
επεμβάσεις από ανθεκτικό πλαστικό για σύνδεση με καθετήρα με σωλήνα διαφανή
εύκαμπτο μεγάλης διαμέτρου περίπου 1cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται με κάλυμμα.
2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας.
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ..
5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας
6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο
κύστη.
7. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλούς και εύχρηστου, για λήψη δειγμάτων
ούρων για καλλιέργεια.
Ουροσυλλάκτες παιδικοή μήας χρέσεως
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
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1. Να είναι χωρητικότητας απο100cc έως 200 cc
2. Να είναι αποστειρωμένοι και υποαλλεργικοί.
3. Να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι άνετος και συμβατός τόσο με την αρσενική όσο
και με τη θηλυκή ανατομία (απαράβατος όρος).
4. Να διαθέτει ειδικό σημείο λήψης δείγματος ούρων.
5. Να διαθέτει αυτοκόλλητη επιφάνεια η οποία θα είναι υποαλλεργική και ισχυρή.
6. Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσεως, ούτως
ώστε να γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού (απαράβατος όρος).

τοιχεήα επικοινωνήας ΠαραρτημΫτων και Δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α. - Σαχυδρομικάς
διευθύνσεις & τηλάφωνα
1) Σαχ.Διευθ.Παρτ. Ανατ.Αθ.: Ν. Ζέρβα 16, TK 16675, Γλυφάδα, τηλ. 210-8942822
εσωτ.135, fax 210-8944828
2) Σαχ. Διευθ. ΜονΫδας Μελισσήων: 28ης Οκτωβρίου 13, TK 15127, Μελίσσια τηλ. 2132035322, fax 213-2035316
3) Σαχ. Διευθ. Παρτ. Δυτ.Αθ.: Δωδεκανήσου 1, ΣΚ 123 51 Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 2132031331-388, fax: 213-2031322
4) Σαχ. Διευθ. Παρτ. Βούλας: Λ. Κ. Καραμανλή 2, Βούλα, ΣΚ 16673, τηλ. 213-2007917,
fax: 210-8958512
5) Σαχ. Διεύθ. Παρτ. «Η Μητάρα»: Λ. Δημοκρατίας 65, ΣΚ 13122, Ίλιον Αττικής, τηλ. 2132015 739-779, fax 210-2619 302
6) Σαχ. Διεύθ. Παρτ. Αναρρωτέριο Πεντάλης: Σέρμα Ιπποκράτους, ΣΚ 15236, Πεντέλη,
τηλ. 213-2059 854, fax 210-8035 426
7) Σαχ. Διεύθ. ΜονΫδα Παιδόπολης «Αγ. Ανδράας»: Θουκυδίδου 82, ΣΚ 17455,
Άλιμος-Κάτω καλαμάκι, τηλ. 213-2020903, fax. 213-2020920
8) Σαχ. Διεύθ. ΜονΫδας Παιδόπολης «Αγ. ΒαρβΫρα» : Λ. υγγρού 221, ΣΚ 17121, Ν.
μύρνη, τηλ. 213-2046800, fax 213-2046818
9) Σαχ. Διεύθ. Παιδικό Αναπτυξιακό Κάντρο Αττικές «Μιχαλένειο»: Ακτή Αν. Σσόχα 5, Αμπελόκηποι
ΣΚ 115 21, τηλ.: 213-2031021.
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ΠΙΝΑΚΕ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΕ

1. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (33157000-5)

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΩΤΗ
ΙΟ

ΑΓ.
ΒΑΒΑΑ

ΑΓ. ΑΝΔΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚ
ΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΒΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΗΝ
ΕΙΟ

ΜΗΤΕΑ

Γενικό
Σφνολο
ΡΟΣΟΤ
.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
ΦΡΑ

1

Μάςκα τφπου
Aerochamber Plus
with flow-vu (μπλε
ενθλίκων)

0

0,00€

0,00€

0,00€

30

967,80€

0,00€

0,00€

20

645,20€

0,00€

0,00€

50

32,26€

2.000,1
2€

2

Μάςκα τφπου
AEROCHAMBER (5
ετϊν)

0

0,00€

0,00€

0,00€

10

322,58€

0,00€

0,00€

20

645,16€

0,00€

0,00€

30

32,26€

1.200,0
0€

Γενικό φνολο :

0

0,00€

0,00€

40

1.290,38
€

0,00€

40

1.290,36€

0,00€

80

0

0,00€

0

0

0,00€

0

0

0,00€

0

3.200,1
2€
2.580,74€
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2. ΛΟΙΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (33140000-3)

A
/
A

ΔΥΤΙΚΗΣ

Μάςκεσ
χειρουργικζσ,
μιασ χριςεωσ με
4 λάςτιχο

ΑΝΑΩΤΗΙΟ

4.000

800,00€

ΑΓ. ΒΑΒΑΑ

7.000

1.400,00€

500

100,00€

0

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

9.600,00€

0,00€

0,00€

ΑΓ. ΑΝΔΕΑΣ

1.000

200,00€

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

3.000

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΒΟΥΛΑ

10.000

ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

600,00€

6.000

1.200,00€

2.000,00€

0,00€

200

40,00€

0,00€

0,00€

Γενικό
Σφνολο
ΡΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

ΜΗΤΕΑ

0,00€ 15.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ

3.000,00€

46.500

0,2000€

11.532,00€

0,00€

200

0,2000€

49,60€

0,00€

24.000

0,1200€

3.571,20€

0,00€

111.000

0,1200€

16.516,80€

Φυςιολογικόσ
5 ορόσ 500 ml

Πετςζτεσ εμποτις
μζνεσ μ/χ πλφςθσ
κατακ/νων αςκε
νϊν ςε ατομικι ς
υςκ. Μεγζκουσ
33x22 cm ωφζλιμ
θ επιφάνεια ζκτα
ςθσ 18.150 cm2
Πετςζτεσ
εμποτιςμζνεσ μ/χ
πλφςθσ
κατακ/νων
αςκενϊν.
Θερμαινόμενεσ,
ατομικι ςυςκ.
6 Μεγάλεσ.

80.000

0,00€

0

0,00€

4.000

480,00€ 20.000

2.400,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1.000

120,00€ 30.000

3.600,00€

0,00€

0,00€

0

0
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πόγγοι
κακαριςμοφ
αςκενϊν μιασ
7 χριςεωσ

24.000

4.560,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0

0,00€

0

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

20

160,00€

100

800,00€

4.500

1.350,00€

0,00€

0,00€

1.500

450,00€

0,00€

3.000

900,00€

500

50

125,00€

0,00€

0,00€

10

25,00€

0,00€

30

75,00€

200

1 εξεταςτικζσ μιασ
1 χριςεωσ

12.000

720,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1 Ποδιζσ νάυλον
2 διαφανείσ

10.000

600,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Γενικό φνολο :

137.550

18.355,00€

πρζυ διαφανζσ
επικάλυψθσ
τραφματοσ μικρό
8 μζγεκοσ
Σαινίεσ μζτρθςθσ
ςακχάρου (ςε
πακζτα των 50
9 τεμ)
Χειρουργικά
μαχαίρια με
πλαςτικι λαβι
1 Νο11 (1κτ χ
0 10τμχ)

0,00€

0,00€

0

0,00€

24.000

0,1900€

5.654,40€

80,00€

0

0,00€

130

8,0000€

1.289,60€

150,00€

0,00€

0

0,00€

9.500

0,3000€

3.534,00€

500,00€

0,00€

0

0,00€

290

2,5000€

899,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

12.000

0,0600€

892,80€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

10.000

0,0600€

744,00€

3.000,00€

237.620

36.035

44.683,40
€

10

Μπλοφηεσ

4.000

800,00€

500

100,00€

2.510

675,00€

8.000

1.200,00€ 59.250

8.375,00€

10.800

3.450,00€

10

80,00€ 15.000
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3. Γάντια (18424300-0)

A/A

1

2

3

Σφνοψη

Γάντια
εξεταςτικά
από latex
ελαφρϊσ
πουδραριςμ
ζνα μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλ/κά
No XL
Γάντια
εξεταςτικά
από latex
ελαφρϊσ
πουδραριςμ
ζνα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλεργι
κά No L
Γάντια
εξεταςτικά
από latex
ελαφρϊσ
πουδραριςμ
ζνα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα, Νο M

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΩΤΗΙΟ

ΑΓ. ΒΑΒΑΑ

ΑΓ. ΑΝΔΕΑΣ

0,00€

0,00€

0,00€

100

6,70€

40.000

2.680,00€

0,00€

0,00€

5.000

335,00€

100.00
0

6.700,00€

0,00€

0,00€

8.000

536,00€

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΒΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Γενικό
Σφνολο
ΡΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

ΜΗΤΕΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ
ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
ΦΡΑ
6%

τιμθ
ανευ
φπα

67,00€

0

0,00€

21.100

0,0670€

1.498,5
2€

1.413,7
000€

2.680,00€

0,00€

0

0,00€

90.000

0,0670€

6.391,8
0€

6.030,0
0€

4.020,00€

0,00€

0

0,00€

173.000

0,0670€

12.286,
46€

11.591,
00€

0,00€

0

0,00€

20.000

1.340,00€

5.000

335,00€

0

0,00€

40.000

5.000

335,00€

0

0,00€

60.000

1.000
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4

5

6

13

Γάντια
εξεταςτικά
από latex
ελαφρϊσ
πουδραριςμ
ζνα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλεργι
κά No S
Γάντια
εξεταςτικά
από latex
χωρίσ
ποφδρα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλεργι
κά No M
Γάντια
εξεταςτικά
από latex ,
χωρίσ
ποφδρα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλεργι
κά No L
Γάντια
εξεταςτικά
από latex ,
χωρίσ
ποφδρα, μθ
αποςτειρωμ
ζνα,
υποαλλεργι
κά No S

40.000

2.680,00€ 10.000

670,00€

500 33,50€

0,00€

0,00€

500 51,25€

0,00€

0,00€

500 51,25€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

5.000

335,00€

0

0,00€

20.000

1.340,00€

500

51,25€

7.000

717,50€ 80.000

8.200,00€

0,00€ 10.000

4.000

410,00€

8.500

871,25€ 70.000

7.175,00€

0,00€

0,00€

8.500

871,25€ 45.000

4.612,50€

0,00€

8.000

0,00€

10.000

670,00€

85.500

0,0670€

6.072,2
1€

5.728,5
0€

1.025,00€

60.000

6.150,00€

158.000

0,1025€

17.166,
70€

16.195,
0€

820,00€

0

0,00€

91.000

0,1025€

9.887,1
5€

9.327,5
0€

0,00€

0

0,00€

53.500

0,1025€

5.812,7
8€

5.483,7
5€
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14

15

16

Γάντια
Διαφανι ,
μιασ χριςθσ
μθ
αποςτειρ.
ςαγρζ
επιφάνειασ,
αμφιδζξια,
από
πλαςτικό Ρ.
Ε μθ τοξικό
εξαιρετικισ
αντοχισ, Νο
L
Γάντια
Διαφανι,
μιασ χριςθσ
μθ
αποςτειρ.
ςαγρζ
επιφάνειασ,
αμφιδζξια,
από
πλαςτικό Ρ.
Ε μθ τοξικό
εξαιρετικισ
αντοχισ, Νο
M
Γάντια
ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ
μιασ χριςθσ
από
ελαςτικό
βινφλιο
χωρίσ
ποφδρα, Νο
M

20.000

1.250,00€

0,00€

0,00€

1.200

75,00€

50

3,13€

0

0,00€

0,00€

0,00€

0

0,00€

21.250

0,0625€

1.407,8
1€

1.328,1
25€

0,00€

0,00€

0,00€

1.200

60,00€

0

0,00€

0

0,00€

0,00€

0,00€

0

0,00€

1.200

0,0500€

63,60€

60,00€

0,00€

0,00€

0,00€

8.000

500,00€

250

15,63€

0

0,00€

0,00€

0,00€

0

0,00€

8.250

0,0625€

546,56
€

515,62
5€
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20

13,31€

0,00€

0

0,00€

470

0,6653€

331,43
€

312,66
7€

0,00€

100

66,53€

50

33,26€

0,00€

0

0,00€

550

0,6653€

387,84
€

365,88
7€

140.070

9.426,57€

1.912,00€

115.000

6.820,00€

703.820

61.852,86€

58.351,7550€

19.000

0,00€

20.054,03€

0,00€

0

215.100

0,00€

166,31€

3.650,06€

0,00€

250

39.550

266,10€

28.000

400

136,00€

0,00€

1.500

0,00€

670,00€

0,00€

1.973,95€

Γενικό
Σφνολο :

133,05€

10.000

18

200

13.709,15€

17

Γάντια latex
αποςτειρ.
μιάσ χριςθσ
με κοντι
μανςζτα,
Νο 6,5
Γάντια latex
αποςτειρωμ
ζνα μιάσ
χριςθσ με
κοντι
μανςζτα,
Νο8

200.600
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4. ΝΟΣΟΚ. ΕΙΔΗ ΑΡΟ ΧΑΤΙ (33198000-4)

1

2

ΑΝΑΩΤΗΙ
Ο

ΑΓ. ΒΑΒΑΑ

10.500,00€

0,00€

0,00€

190

323,00€

0,00€

0,00€

35.190

10.823,00€

Σφνοψη

ΔΥΤΙΚΗΣ

Τποςζνδονα
κλίνθσ μιασ
χριςεωσ 60 Χ
90 cm με
πτερφγια (90
cm x 1,80 cm
μαηί με τα
πτερφγια)
Χαρτοβάμβακ
ασ λευκόσ, όχι
από
ανακυκλωμζν
ο χαρτί, ςε
πακζτα των 5
κιλϊν

35.000

Γενικό φνολο

0

0,00€

0

0,00€

ΑΓ. ΑΝΔΕΑΣ

500

500

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΒΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

150,00€

10.000

3.000,00€

90.000

27.000,00€

0,00€

0,00€

250

425,00€

80

136,00€

0,00€

150,00€

10.250

3.425,00€

90.080

27.136,00€

0

0,00€

100

100

ΜΗΤΕΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ
ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ
24%

30,00€

0,00€

135.600

0,30€

50.443,2
0€

0,00€

0,00€

520

1,70€

1.096,16
€

0,00€

136.120

30,00€

0

51.539,36
€

A
/
A

Γενικό
Σφνολο
ΡΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

Ανευ
ΦΠΑ
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5. ΣΥΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ (33141300-3)

A
/
A

1

2

Σφνοψη
φριγγεσ
αποςτειρωμζ
νεσ μιασ
χριςεωσ,
20ml με
βελόνα 21G
φριγγεσ
αποςτειρωμζ
νεσ μιασ
χριςεωσ,
50ml -60ml
(ςίτιςθσ)
Γενικό φνολο

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΩΤΗΙΟ

ΑΓ. ΒΑΒΑΑ

2.000

548,40€

0,00€

0,00€

3.000

1.209,60€

0,00€

0,00€

5.000

1.758,00€

6.758

0,00€

0

0,00€

ΑΓ.
ΑΝΔΕΑΣ

100

100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

27,42
€

230

63,07€

600

164,52
€

0,00€

550

221,76
€

600

241,92
€

27,42
€

780

284,83
€

1.200

406,44
€

ΒΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

ΜΗΤΕΑ

Γενικό
Σφνολ
ο
ΡΟΣΟ
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ
24%

0,00€

0,00
€

0

0,00
€

2.930

0,274
2€

803,41€

996,22€

800

322,56
€

0,00
€

0

0,00
€

4.950

0,403
2€

1.995,84€

2.474,84€

800

322,56
€

0,00
€

0

0,00
€

7.880

0

2.799,25€

3.471,07€

3.921
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6. ΚΑΘΕΤΗΕΣ (33141200-2)
A
/
A

1

2

3

4

Σφνοψη

Ουροςυλλζκτεσ
κλίνθσ 2000ml
απλοί, μθ
αποςτειρωμζνο
ι.
Εξωτερικοί
Κακετιρεσ
ςιλικόνθσ
αυτοκόλλθτοι,
με ενιςχυμζνθ
ζξοδο ςπιράλ,
N28
Εξωτερικοί
Κακετιρεσ
ςιλικόνθσ
αυτοκόλλθτοι,
με ενιςχυμζνθ
ζξοδο ςπιράλ,
N30
Εξωτερικοί
Κακετιρεσ
ςιλικόνθσ
αυτοκόλλθτοι,
με ενιςχυμζνθ
ζξοδο ςπιράλ
N35

Γενικό φνολο :

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΩΤΗΙΟ

ΑΓ. ΒΑΒΑΑ

ΑΓ. ΑΝΔΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

24.000

3.600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

120

480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

360

1.440,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

0

0,00 €

0

5.520,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

0

ΒΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25

100,00 €

25

100,00 €

200,00 €

0

ΜΗΤΕΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ

0,00 €

24.000

0,1500 €

4.464,00 €

0,00 €

0,00 €

120

4,0000 €

595,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

385

4,0000 €

1.909,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25

4,0000 €

124,00 €

0,00 €

24.530

0,00 €

7.092,80 €

0,00 €

0

0,00 €

0

Γενικό
Σφνολο
ΡΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ

0

Ανευ ΦΠΑ
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CPV

ΡΑΑΤ.
ΔΥΤ.
ΑΘΗΝΑΣ

1. ΜΑΣΚΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

33157000-5

0,00 €

2. ΛΟΙΡΑ ΕΙΔΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

33140000-3

18.355,00 €

18424300-0

13.709,15 €

33198000-4

10.823,00 €

33141300-3

1.758,00 €

33141200-2

5.520,00 €

3. ΓΑΝΤΙΑ
4.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚ
Α ΕΙΔΗ ΑΡΠ
ΧΑΤΙ
5. ΣΥΙΓΓΕΣ &
ΒΕΛΟΝΕΣ
6. ΚΑΘΕΤΗΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ
ΜΕ ΦΡΑ

ΑΝΑ/ΙΟ
ΡΕΝΤΕΛΗΣ

ΡΑΙΔΟΡ.
"ΑΓ.
ΒΑΒΑ
Α"

ΡΑΙΔΟΡ.
"ΑΓ.
ΑΝΔΕΑΣ"

0,00 €

0,00 €

1.290,38 €

0,00 €

0,00 €

800,00 €

100,00 €

675,00 €

1.200,00 €

670,00 €

136,00 €

1.973,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.470,00 €

ΣΥΝΟΛΑ
ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

Ρ.Ρ.Α.Κ.Α.
«ΜΙΧΑΛΗ
ΝΕΙΟ»

ΡΑΑΤΗ
ΜΑ «Η
ΜΗΤΕΑ"

1.290,36 €

0,00 €

0,00 €

2.580,74 €

3.200,12 €

8.375,00 €

3.450,00 €

80,00 €

3.000,00 €

36.035,00 €

44.683,40 €

3.650,06 €

20.054,03 €

9.426,57 €

1.912,00 €

6.820,00 €

58.351,76 €

61.852,86 €

150,00 €

3.425,00 €

27.136,00 €

0,00 €

30,00 €

0,00 €

41.564,00 €

51.539,36 €

0,00 €

27,42 €

284,83 €

406,44 €

322,56 €

0,00 €

0,00 €

2.799,25 €

3.471,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.720,00 €

7.092,80 €

2.022,00 €

9.820,00 €

147.050,74
€

171.839,61 €

2.163,12 €

10.949,20
€

236,00 €

4.116,75 €

ΡΑΑΤ.
ΑΝΑΤΟΛ.
ΑΘΗΝΑΣ

ΡΑΑΤ.
ΑΝΑΤΟΛ.
ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΕΛΙΣΣΙΑ)

8.559,89 €

56.171,47 €

ΡΑΑΤ.
ΒΟΥΛΑΣ

14.489,49 €

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤ'
ΕΙΔΟΣ ΜΕ
ΦΡΑ

50.165,15 €

1.702,20 €

268,16 €

4.749,46 €

9.957,25 €

66.042,89 €

16.270,18 €

59.737,14 €
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΑΥΑΛΙΗ &ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Διεύθυνση: Αν. Σσόχα 5, Αμπελόκηποι
Α.Υ.Μ:
997497021
Δ.Ο.Τ:
Χυχικού
Σηλάφωνο:
213 2031080
ΚΑΕ:
1311
CPV:
ΤΜΒΑΗ …../201…
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Κ.Π.Π.Α.

την Αθήνα σήμερα ……./……./202… στα γραφεία της Κ.Τ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ» που εδρεύει στη οδό Αν. Σσόχα 5 Αμπελόκηποι, με ΑΥΜ:
997497021 και Δ.Ο.Τ.: ΧΤΦΙΚΟΤ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού
ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ, το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Κ.Κ.Π.Π.Α.» και αφετέρου,
η
εταιρεία
με
την
επωνυμία
“ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”
η
οποία
εδρεύει
........................................................ (Σηλ: ……….. / mail: ……….)
με Α.Υ.Μ.
……………………………… Δ.Ο.Τ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από ........................................................,
με Α.Δ.Σ
…………………………..……. υπό την ιδιότητά του ως ……………………….…. και η οποία,
χάριν συντομίας θα καλείται στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ»,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Σης με αριθμό ………………………………………. διακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
του Κ.Κ.Π.Π.Α. προϋπολογισμού #171.839,61#€με ΥΠΑ (147.050,74 άνευ ΥΠΑ), με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
2.
Σου Ν.Δ. 469/74 (ΥΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.
Σου Ν. 2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει.
1.
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Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.
Σης παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του Ν.4025/2011(ΥΕΚ 228/τ.Β΄/2-112011) «υγχώνευση Μ.Κ.Υ.».
6.
Σου άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Τ.Τ. & Κ.Α. και Τπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
7.
Σου αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών
προσώπων του δημοσίου» (ΥΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013)όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8.
Σου Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων (ΥΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του
Ν. 4412/2016.
9.
Σου εδαφίου τ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΥΕΚ 151/Α/94), όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013.
10.
Σου Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις
(υποπαράγραφος Σ.5).
11.
Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «ύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
δημοσίων υμβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12.
Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Σροποποίηση διατάξεων για
την Αρχή Δημοσίων υμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα
επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΥΠΑ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
13.
Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως
έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016.
14. Σου Ν.4155/2013 (ΥΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
υμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Τποπαράγραφο Σ
20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85/Α/7-4-2014).
15.
Σης παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΥΕΚ 107/Α’/9-5-2013)
περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
16.
Σου Π.Δ. 39/2017 (ΥΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.
17.
Σης υπ’ αριθμ. Δ9/ΟΙΚ.44836/11748/12-10-2016 Απόφαση του Τπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ορισμού μελών
Δ.. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΥΕΚ 565/τ.ΤΟΔΔ/20-10-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
18.
Σης υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΥΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών.
19.
ΣηςΑ2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΥΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.).
20.
Σης Τ.Α. Δ2/16570/2005 (ΥΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21.
Σης ΤΑ ΔΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΥΕΚ 32/Β/16.1.2004) περί αρχών και
κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
22.
Σης υπ’ αριθμ. ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (ΥΕΚ 2198/Β/2.10.2009) περί
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/45/ΕΟΚ
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
4.
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Σης ΤΑ 56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β/19-5-2017) «Σεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
24.
Σης με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΥ-ΠΧ5) εγκύκλιος με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ)».
25.
Σης υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΥΕΚ 3698/Α΄/16-112016) περί έγκρισης Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης.
26.
Σης υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ περί εξουσιοδότησης των ΜΚΥ για
την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών
κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους.
27.
Σης υπ’ αριθμ. οικ. …….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:
………..).
28.
Σης υπ’ αριθμ. 4ηΕΗΔ/20ης υν./03-06-2021 Απόφαση Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α περί
έγκρισης της σκοπιμότητας και της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγειονομικού υλικού για 12
μήνες για τα Παραρτήματα και τις Δομές του Κ.Κ.Π.Π.Α.
29.
Σης υπ’ αριθμ. ………………………… Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.
30.
Σης υπ’ αριθμ. ………………………… Δ../Κ.Κ.Π.Π.Α περί ανάδειξης μειοδότη.
31.
Σης με αριθμό …………………..….. Απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. περί
κατακύρωσης στον προμηθευτή ……………………….. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
υμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :
23.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τα
Παραρτήματα και τις δομές του Κ.Κ.Π.Π.Α. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
Παράρτημα Β’ «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ» της
διακήρυξης ………… /2021 προϋπολογισμού 171.839,61€ με ΥΠΑ που
κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή (λόγω χαμηλότερης τιμής) στο ποσό των
…………..€, με την υπ’ αριθμ……………… απόφαση Δ.. / Κ.Κ.Π.Π. Αττικής.
2. Οι προσφερόμενες τιμάς παραμάνουν σταθεράς μάχρι τη λέξη της σύμβασης και
της τυχόν παρΫτασης αυτές έ μικρότερες που προάκυψαν για οποιονδέποτε
λόγο και δεν υπόκεινται σε καμήα αναπροσαρμογέ έ αύξηση, λόγω ανατήμησης
στην αγορΫ έ για οποιοδέποτε λόγο έ αιτήα συμπεριλαμβανομάνων και εκεήνων
του Ϋρθρου 388 Α.Κ. και των επομάνων του.
3. Σα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη
συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες
πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. λα αυτά
υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά
στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται
στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.
4. Με την υπογραφή της παρούσας ύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω
στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε
προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
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5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την
εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΙΦΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η παρούσα σύμβαση θα άχει διΫρκεια δώδεκα (12) μένες και συγκεκριμένα από
…………………….έως και………………………… με δικαήωμα παρΫτασης αυτές
μάχρι και τρεής (3) μένες μονομερώς από τον Υοράα. Η παράταση ισχύος της
σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις (3) μονομερώς όπως
αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) μήνες με την συναίνεση του
αναδόχου, και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη
ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που
προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία. Οι
παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.. ή πράξη Προέδρου. ε
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται
στην παρούσα, αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά
του αναδόχου, αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132
ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% της σύμβασης, και ούτε θα
καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν
του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία (αρ.5 4412/16). Η
κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική
φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική ισορροπία
της σύμβασης.
2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων.
3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο
αυτής νέος προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας
σύμβασης.
4. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση
κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε
στηριχθεί η υπογραφή της. ε περίπτωση που το Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Τγείας ή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ή Τ.Πε ή άλλη Τπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη
σχετική προμήθεια στο Ίδρυμα με οποιονδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.)
που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το
Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί
να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν κάνει χρήση αυτής, εάν
για οποιονδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης των
συμβατικών προϊόντων.
6. Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης γίνει προκήρυξη νέου διαγωνισμού το
γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της από τον ανάδοχο ή
υπαναχώρησης εκ μέρους του, από αυτήν.
7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται
μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.
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8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης
και τυχόν παρατάσεών της και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή ή
αναπροσαρμογή ή αυξομείωση λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για
οποιονδήποτε άλλον λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου
388 Α.Κ. και των επομένων του.
9. ε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α.,
ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο Κ.Κ.Π.Π.Α. την
με αριθμό…………………………………………….……… εγγυητική επιστολή της
..........................……….Σράπεζας, ποσού………..……………………..€ η οποία ισχύει
μέχρι την επιστροφή της.
2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης
αυτής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς
υποχρεώσεις του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΙΔΗ – ΠΟΟΣΗΣΕ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1. Με την υπογραφή της παρούσας ύμβασης επανεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις
του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, δηλαδή η προμήθεια ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ στις ζητούμενες
ποσότητες και με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προκύπτουν από
την διακήρυξη ………./ 2021 και τις υπ’ αριθμ. ……………. και …../………….-2021
αποφάσεις του Δ.. περί έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης και κατακύρωσης του
εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας
ύμβασης.
2. Σα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν
ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, οτιδήποτε
δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σε αυτήν
τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας
σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
 Διακήρυξη υπ’ αριθμ.……/202…
 Δικαιολογητικά υμμετοχής Αναδόχου
 Σεχνική προσφορά αναδόχου
 Οικονομική προσφορά αναδόχου
 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου
 λα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου,
όπως το Υ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). τοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου
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3. Είδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτής (στις διευθύνσεις των
παραρτημάτων και δομών) αναφέρονται στον παρακάτω ή συνημμένο πίνακα
ανά Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α.
(παράθεση ή επισύναψη των ειδών, ποσοτήτων και ποσών)
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, θεωρούνται όλες ουσιώδεις και αποδεκτές
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ της σχετικής αναρτημένης
προκήρυξης με ΑΔΑ: ……

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά
την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του,
στην περίπτωση που:
 δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα
 δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης
και της ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών,
 το Κ.Κ.Π.Π.Α. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι σύμφωνα με
τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το Κ.Κ.Π.Π.Α.
 αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες
υπεργολαβικά.
 αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων.
6. ε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή
των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος
καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων
δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση
της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. σε
άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να αναστείλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον
Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
7. Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της σύμβασης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας
με το Κ.Κ.Π.Π.Α., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι
αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.
8. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε
άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου,
συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.Α., του προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π.Α., των
ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο οποίος κίνδυνος
προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
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9. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του
αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του
ταυτάριθμου διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΤΡΨΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
1. Με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παρούσα.
2. τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:

Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.

Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους
υπόλοιπους υποψηφίους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την κρίση του Δ. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια
του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. την περίπτωση αυτή, ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
4412/2016. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ. 74 του Ν.4412/2016.

Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου έως και με το 100%της αξίας
των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε
το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώματος αυτού.

Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή από
ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του
δικαιώματος λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία,
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

ε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται
με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
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περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις
απαιτήσεις
οι
οποίες
αναγράφονται
στην
παρούσα
διακήρυξη
(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την
κατακύρωση του έργου. την αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως
αναφέρεται σχετικά παρακάτω
4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η
σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς
τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Α., κατά Παράρτημα ή και Δομή του.
5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται
στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 100% της τελευταίας
παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής ίση έως και με το 300% της τελευταίας
παραγγελίας, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την
ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε κάθε περίπτωση το Δ.. μπορεί ταυτόχρονα να
καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
6. λες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από
προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για
κάθε περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή Δομή του
Κ.Κ.Π.Π.Α., Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά
τρόπο επαρκή την παράβαση.
7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α.
αζημίως για αυτό.
8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016.ε περίπτωση που διαπιστωθεί
αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Α.
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω παραγράφων.
10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης
ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του αποτελεί και
αξιόποινο αδίκημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΛΗΡΨΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ
1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). Σα
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της προμήθειας των ειδών
είναι:
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2.
3.

4.
5.

6.

Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης των όρων
της ύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο θα συντάσσεται
από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή αρμόδια Επιτροπή που
θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Α. για την παραλαβή των ειδών και την
παρακολούθηση των όρων της οικείας ύμβασης.
Σιμολόγιο. το τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις
για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α. καθώς και το γενικό σύνολο.
Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα).
Υορολογική ενημερότητα.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε
φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή
όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Κ.Κ.Π.Π.Α. την προκαλούν.
Σον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου του
φόρου εισοδήματος.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών
στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης
πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που
εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.
Σον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/2016) επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Υ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, Φαρτόσημο
3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20%.
β) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α. υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Φαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης
και ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20%.
γ) Παρακράτηση Υόρου 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.
δ) Οποιαδήποτε άλλη κράτηση ήθελε προκύψει από τις κείμενες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 8.
ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Κ.Κ.Π.Π.Α. τους
προστεθέντες και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και
δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή
σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των
αντιπροσώπων, προστεθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη παρούσα
ύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση της
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή
προκλήθηκε σε σχέση με :
 σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν
θανατηφόρες), και/ή
 οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του
Κ.Κ.Π.Π.Α., Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών
αντιπροσώπων, προστεθέντων ή υπαλλήλων αυτής.
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ΆΡΘΡΟ 9.
ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ
λες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΆΡΘΡΟ 10
ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ύμβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.Π.Α.. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΆΡΘΡΟ 11
ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
1. Φωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Προμηθευτής δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα
και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη ύμβαση,
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. ε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και δεν δεσμεύει το
Κ.Κ.Π.Π.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
ΆΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡAΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Η παραγγελία ειδών θα δίνεται γραπτώς από το Κ.Κ.Π.Π.Α., τμηματικά και
σύμφωνα με τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Β΄ της παρούσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά
με δικά του μέσα και δαπάνες :
- τμηματικά εντός δύο(2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας στο κάθε
Παράρτημα ή και Δομή ή Μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α.
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ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στην έδρα ή στο
παράρτημα,
- μέσα στις αποθήκες του κάθε Παραρτήματος ή και Δομής του Κ.Κ.Π.Π.Α., με
έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.
 Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος στο
Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α., την αποθήκη υποδοχής
των υλικών, την, κατά περίπτωση ανά Παράρτημα ή Δομής, Επιτροπή Παραλαβής
και Παρακολούθησης της οικείας ύμβασης και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του
Κ.Κ.Π.Π.Α., για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει/παρέχει το υλικό
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης
 Προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία (Σιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Σιμολόγιο στο οποίο θα
αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προμηθευόμενου είδους, η ποσότητα κ.λπ.).
 Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους με την
δικαιολογία έλλειψης αυτού, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτών στην αγορά,
από την οποία έχει υποχρέωση να το προμηθεύει και να το παραδώσει στο
Κ.Κ.Π.Π.Α..
 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών μπορεί σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α., να παρατείνεται μέχρι το ½
αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα
ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή
δομής, αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Α.
 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος
μπορεί να γίνει με όλους ή όσους από τους παρακάτω τρόπους χρειάζεται,
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο
τρόπο, κατά την κρίση της κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής, επιτροπής
παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
 ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική
εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
 ταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική
δοκιμασία) συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής
και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του
οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
-
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 ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Όστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.
2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν την υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται
από υπαλλήλους του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
4. ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από
τη Διακήρυξη/Προσφορά/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση
του Έργου.
5. ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους
όρους.
6. ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
ύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον
αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή
μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη ύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης,
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη
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διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης
του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη ύμβαση.
7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του
προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την
υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων, και ενδεχομένως να τα
αντικαταστήσει με δικά του έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
1. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των
προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται
περιοριστικά:
 Πυρκαγιά
 Πλημμύρα
 εισμός
 Πόλεμος
ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΑΝΕΚΦΨΡΗΣΟ ΤΜΒΑΗ-ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Απαγορεύεται η
εκχώρηση με άλλο τρόπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών
υποχρεώσεων του εργολάβου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του
εργολάβου σε τρίτο φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε
τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία
(μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού
τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Σραπεζικό Ίδρυμα και η
ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως
εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.
2. Σο κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (Διακήρυξη,
προσφορά κ.λπ.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή παραδρομών εν γένει αυτού.
3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν
ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί
Προμηθειών του Δημοσίου.
4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. ε περίπτωση διαφορών, που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της ύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής
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.
5. ε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
6. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεή έ τροποποιηθεή κατΫ την διΫρκεια ισχύος
της με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομάνων, όπως προβλέπουν και
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με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. ε
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται
στην παρούσα, αυτή αφενός θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά
του αναδόχου, αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132
ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% του προϋπολογισμού της
αρχικής σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη
διαγωνιστική διαδικασία. Η κάθε τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να
μεταβάλλει την συνολική φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την
οικονομική ισορροπία της σύμβασης.
7. ε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α.,
ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον.
8. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές
ποσότητες, κατά ποσοστό σύμφωνα με το αρ. 132 ν.4412/16 για την κάλυψη
τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον
ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
9. Σο Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή μικρότερες
ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα εντός του
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει συνυπολογίζοντας
τις παρατάσεις για λόγους υπηρεσιακών αναγκών.
10. Για πρόσθετες ποσότητες (παρ. 2 αρ. 132 ν.4412/16) που δεν προβλέπονται από
την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν σωρευτικά α) το 10% της αρχικής αξίας της
σύμβασης, (εδ.β’ παρ.2 αρ.132 ν.4412/17) και β) των κατώτατων ορίων του αρ. 5
του ν.4412/16, αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη αναγκών για την φροντίδα των
περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο
προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, μόνο
εφόσον του ζητηθεί.
Η ύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε,
βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο αντίτυπα
παραμένουν στο αρμόδιο Γραφείο του Κ.Κ.Π.Π.Α. για λογαριασμό του πρώτου των
συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο προμηθευτής.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΙΨΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ)
ΠΡΟ ΣΟ
……………….. ……………….
……………….., Σ.Κ. …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
..………….€
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό
του
…………………..………………
για
την
ανάθεση
……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Σο παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Τπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την
τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ)
ΠΡΟ ΣΟ
……………….. ……………….
………………………. Σ.Κ. ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
..………….€
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της ύμβασης
…………………..………………
για
την
προμήθεια
……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας.
Σο παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την
Σράπεζά μας.
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