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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
Μεηά ην κε αξίζκ. 3036/10-1-2019 αίηεκα πξνκήζεηαο εμσζπκβαηηθψλ εηδψλ ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ γηα ηηο επείγνπζεο 
αλάγθεο ηνπ Υεηξνπξγείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ αξίζκ. 2/22-1-2019 (ζέκα 24

ν
) απφθαζε Γ.., πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο 

πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ. 
 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε 

ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ νηθνλνκνηερληθώλ  πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ:  

  
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΠΛΟΤΕΩΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΛΔ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 

   Να είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, αλζεθηηθέο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε, γηα λα αληέρνπλ ζε ζπρλή ρξήζε, ζε 
πιχζηκν ζηνπο 90

Ο
 C θαη απνζηείξσζε ζηνπο 134

Ο
 C, αλζεθηηθέο ζε ζπλερείο ρισξηψζεηο, κε αλεμίηειεο βαθέο. 

1. Σν χθαζκα λα είλαη πνπιίλα 1/1, απιή, νκαιή, ηζφππθλε, ρσξίο ιάζε θαη παξαθαζάδεο, ρξψκαηνο πξάζηλν ζθνχξν. 
χλζεζε 50% βακβάθη – 50% πνιπέζηεξ, βάξνπο 160-180gr/m

2
, απφ αξίζηεο πνηφηεηαο λήκαηα, κε εηδηθή επεμεξγαζία  

πξνζπξίθλσζεο (sanforise), κε κέγηζην κπάζηκν ζην πιχζηκν 2%, κε εηδηθή αληηζηαηηθή, ππναιιεξγηθή, αληηηζαιαθσηηθή 
ζηιηθνλνχρα κάιαμε ρσξίο θνξκαιδευδεο γηα επθνιία ζην ζηδέξσκα, κε anti-pillihg γηα λα κελ ρλνπδηάδεη θαη 
απειεπζεξψλεη ηλίδηα ζηε ρξήζε ηνπ. Να έρεη γίλεη επεμεξγαζία αδηαβξνρνπνίεζεο κε fluorocarbon πνπ θάλεη ην χθαζκα 
πδξφθνβν, αηκφθνβν θαη απσζεηηθφ ηεο ζθφλεο. 

2. Σν ζρέδην ξαθήο λα έρεη σο εμήο: α) Ζ κπινχδα λα είλαη καθξηά (θάησ απφ ην γφλαην, πεξίπνπ 120-130cm), κε 
πιαθνξαθέο ζηηο πιατλέο ξαθέο θαη πνιχ θαιά ζηεξεψκαηα ζηα θνξδφληα, ην θάξδνο λα είλαη 180cm. β) Σα καλίθηα λα 
είλαη καθξηά ξεγθιάλ (58-60cm) γηα επθνιία ζηελ θίλεζε, κε ειαζηηθή βακβαθεξή καλζέηα ηνπιάρηζηνλ 10 12cm, κεγάιεο 
αληνρήο (λα κελ μερεηιψλεη νχηε λα καδεχεη θαη λα ζθίγγεη ηνλ θαξπφ). γ) Ζ ιαηκφθνςε λα είλαη ζηξνγγπιή θαη λα ππάξρεη 
εμσηεξηθά κπξνζηά, ρξσκαηηθή έλδεημε κεγέζνπο απφ χθαζκα. δ) Οη κπινχδεο λα έρνπλ αιιεινθαιππηφκελε πιάηε γηα 
ηελ δηαζθάιηζε ηεο άζεπηεο ηερληθήο, κε δέζηκν κε θνξδφληα αληνρήο (2 δεχγε ζην ιαηκφ θαη 2 δεχγε ζηε κέζε), ηα πίζσ 
θνκκάηηα λα έρνπλ εζσηεξηθφ δέζηκν γηα ζηαζεξφηεηα θαη θάιπςε φιεο ηεο πιάηεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθά εηαηξείαο: ISO 9001: 2008, Γ.Τ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/2004. Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη ζήκαλζε  CE Mark. 
 
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηεο ηηκήο θαη πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθήο δαπάλεο 4.464,00  € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.  24%  ΚΑΔ 1528

A
  CPV 39518100-7 

Ζ ππεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απμνκεησζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, ζύκθσλα κε 
ηνλ Νόκν 4412/2016 άξζξν 105. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ησλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν είδνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία πξέπεη λα 
δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.  

Σα πξνζθεξόκελα είδε λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE θαη νη εηαηξείεο δηαθίλεζεο λα εθαξκόδνπλ 
πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 

 

Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, Άλσ Βνπισκέλν Σ.Κ. 25100 
ΑΗΓΗΟ  κέρξη 11 Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. 
 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1 

ΜΠΛΟΤΕΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΡΑΗΝΔ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΥΡΖΔΩΝ 

 Δ ΜΔΓΔΘΖ L 80ΣΔΜ,  XL 120ΣΔΜ ΚΑΗ XXL 100ΣΔΜ 

 

ΣΔΜ. 300       4.464,00 € 
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ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθνηερληθήο πξνζθνξάο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»  
Β) Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ν ηίηινο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  
Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Με ηελ πξνζθνξά νη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. 
 
Ζκεξνκελία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή είλαη ε 12ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 
11.00π.κ.   

 
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ 
ηερληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα δειψλνπλ φηη δηαζέηνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε εηνηκνπαξάδνηα θαη λα θαηαζέηνπλ 
δείγκαηα. 
ηηο πξνζθνξέο ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη: Α) ν θσδηθόο πξντόληνο (product ID) πνπ έρεη εθδνζεί απ΄ην ΔΚΑΠΣΤ 
(πξώελ ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ) θαη Β) ν θσδηθόο GMDN. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν θαη ην ηκήκα πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Πξνκεζεπηή, κεηά απφ απνζηνιή έγγξαθνπ αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ 
αηηήκαηνο.  
 
 
 
                                                                                                                                          Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ Α/Α 

                                                                                                                              Ο Γ/ΝΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  
 

 

                                                                                                                                           ΛΔΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
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       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

 
                                                                                                               

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 

 Ολνκαζία: 6
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ 

& ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΥΑΪΑ (ΟΡΓΑΝΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΓΗΟΤ) 

 Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221893   

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  ΑΝΩ ΒΟΤΛΩΝΔΝΟ ΑΗΓΗΟ Σ.Κ. 25100 

 Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:  

 Σειέθσλν: 2691059437 

 Ζι. ηαρπδξνκείν: prom@gnaigio.gr  

 Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnaigio.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΠΛΟΤΕΩΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΡΑΗΝΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 

   (CPV:39518100-7) 

 Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [-] 

 Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προμήθειες 

 Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη] 

 - Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν σπάρτει): 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
i
 : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) 
(εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 
εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ 
απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

http://www.gnaigio.gr/
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Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 
ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

ΜΔΡΟ ΗΗI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Γσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 
1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 
ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηαη: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε») 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

 
B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο 

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο 

ηηο πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

[] Ναη [] Όρη 
[…...........] 
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ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΔΡΟ ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 
ΜΔΡΟ VΗ: Σειηθέο δειώζεηο 



7 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 
κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο εάλ: 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 
αλαθνξάο)]. 
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

 


