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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,  ηνπ 

Ν.3329/05, ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σελ αξηζ. 10003219/22-05-2019 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΙΝΗΗ 

3. Σελ αξηζ. 10003218/20-05-2019 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

4. Η ππ. αξ. 13
ε
/27-06-2019 ζέκα 21

ν
 Απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο 

 

       Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο 

Αραΐαο.  

 Α/Α 

 

Πεξηγξαθή Δίδνπο -  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο 

 

Πνζόηεηα 

       Σεκ 

  ΤΝΟΛΙΚΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 

  1 ΑΡΩΣΗ Α 4 
 

1 
1.100,00 € 

  2 ΑΡΩΣΗ Α 3 1 1.100,00 € 

 

Ελάχιςτεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Α.   ΑΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α 4 
 

 Σφποσ ςαρωτι αρωτισ με τροφοδότθ φφλλων 

Ανάλυςθ ςάρωςθσ 600 DPI x 600 DPI (οριηόντια x κατακόρυφα) 

ADF Minimum Document Size 50,8 mm x 50,8 mm (οριηόντια x κατακόρυφα) 

ADF Maximum Document Size 215,9 mm x 6.096 mm (οριηόντια x κατακόρυφα) 

Σφποι χαρτιοφ A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Σαχυδρομικι κάρτα, Επαγγελματικζσ κάρτεσ, Πιςτωτικζσ 
κάρτεσ, Νομικά ηθτιματα, Executive 

Βάκοσ χρϊματοσ Είςοδοσ: 30 Bit Χρϊμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Ζξοδοσ: 24 Bit Χρϊμα / 
8 Bit Μονόχρωμο 

Ultrasonic Sensor   ΝΑΙ 
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Πθγι φωτόσ Σεχνολογία LED 

Output  Resolution 600 DPI 

LCD Display                      ΝΑΙ 

Οκόνθ LCD Σφποσ: Χρϊμα, Οκόνθ αφισ, Διαγϊνιοσ: 6,9 εκ.ι μεγαλφτερθ 

Σαχφτθτα ςάρωςθσ Μονόχρωμο: 45 ελίδεσ / λεπτό - Χρϊμα: 45 ελίδεσ / λεπτό , resolution: 200 / 
300 dpi, Μονόχρωμο: 90 Εικόνεσ/min - Χρϊμα: 90 Εικόνεσ/min , resolution: 200 / 300 dpi 

ADF Paper Setting Capacity    100 Φφλλα 

Automatic Document Feeder Type  Single pass dual scanning 

Reliability Daily Duty Cycle      5.000 ελίδεσ 

Αυτόματθ τροφοδοςία  εγγράφων     100 ελίδεσ 

άρωςθ διπλισ όψθσ                             ΝΑΙ 

Χαρακτθριςτικά Τπερπιδθςθ κενϊν ςελίδων, Λειτουργία ςυρραφισ Α3, Αφαίρεςθ κενϊν, 
Αυτόματθ διόρκωςθ λοξισ κζςθσ, Αυτόματθ αναγνϊριςθ πολλαπλϊν εγγράφων, δθμιουργία δφο 
αντιγράφων εικόνων (μόνο ςτα Windows), αυτόματθ περιςτροφι εικόνασ, Βελτίωςθ κειμζνου, 
Κάλυψθ καμπϊματοσ, Μείωςθ παραμόρφωςθσ moire, AutomaticFolderCreation, 
BarcodeRecognition, Πλιρεσ ηωνικό OCR 

Μορφζσ αντιγράφων 

JPEG, TIFF, άρωςθ ςε μορφι αρχείου TIFF πολλϊν ςελίδων, PDF, άρωςθ ςε μορφι αρχείου PDF 
με δυνατότθτα αναηιτθςθσ, άρωςθ ςε μορφι αρχείου προςτατευμζνου PDF, PDF/A, PNG 

File compression featuresHardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), 
PDF Compression 

Προθγμζνθ ενοποίθςθ εγγράφων 

άρωςθ ςε e-mail, άρωςθ για αποςτολι ςε FTP, άρωςθ ςε μορφι αρχείου Microsoft SharePoint®, 
άρωςθ για εκτφπωςθ, άρωςθ ςε μορφι αρχείου web, άρωςθ ςε μορφι αρχείου δικτφου 

υνδζςεισUSB 3.0, Διαςφνδεςθ Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) 

Network Interface Panel / UnitBuilt-in 

Ethernet settings     10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex 

Panel type    5-line LCD 

Protocol support    TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP 

IPv6 support                      ΝΑΙ 

Push scan features            Yes (with Document Capture Suite) 
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Οδθγόσ             ΜTWAIN,WIA, ISIS 

υμβατά λειτουργικά ςυςτιματα 

Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 
R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Ζκδοςθ Windows XP Professional x64 

Κατανάλωςθ ενζργειασ 

17 Watt, 8,8 Watt (οικονομικι λειτουργία), 1,3 Watt (ςε Standby) 

Επίπεδο κορφβου            Λειτουργία: 6,4 dB (A) 

Παραδοτζοσ εξοπλιςμόσ          Οδθγόσ και βοθκθτικά προγράμματα (CD), Κφρια ςυςκευι, Καλϊδιο 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, Οδθγίεσ τοποκζτθςθσ, Καλϊδιο USB, Ζγγραφο εγγφθςθσ 

Εγγφθςθ          12 Μινεσ Εξυπθρζτθςθ ςτθν ζδρα του πελάτθ 

 
Β.    ΑΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 
 
Μζγεκοσ  άρωςθσ : Α3 

Σφποσ αρωτι: Flatbed (επίπεδθσ επιφάνειασ) 

Σεχνολογία:  ContactImageSensor (CIS) 

Κατανάλωςθ ρεφματοσ: 22 W 

Οπτικι Ανάλυςθ: 600 dpi 

Μζγεκοσ μνιμθσ: 256MB SDRAM 

Σαχφτθτα άρωςθσ: 6 sec @ 300 dpi ,Color A3 

Ημεριςια παραγωγι: 2500 ςελ. 

Λειτουργία κλίμακασ του γκρι: 16bits ειςόδου, εξόδου 8bits 

Λειτουργία χρϊματοσ: 48bits ειςόδου, εξόδου 24bits 

υνδεςιμότθτα: USB 2.0 

Προγράμματα Οδιγθςθσ:TwainDriver 

Λειτουργικά υςτιματα: Windows XP/Vista/Win 7/Win10 

Λεπτομζρειεσ:Automaticmultipleimagescropping 

Εγγφθςθ:    1 Χρόνοσ 

Γενικζσ Απαιτιςεισ – Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

 

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ Προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των 

ειδϊν και τθν εγκατάςταςθ αυτϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι καλφπτονται πρωτίςτωσ οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

Παράδοςθ των υλικϊν ςτο νοςοκομείο με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι 

τισ προςφορζσ τουσ οι ενδιαφερόμενοι να αναφζρουν εάν διακζτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα 
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τθν προςφορά απαραίτθτα κα αναφζρονται: 

 κωδικόσ GMDN 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν δεν πρζπει να ξεπερνοφν τισ τιμζσ των ειδϊν για όςα υπάρχουν ςτο 
παρατθρθτιριο τιμϊν. τθν Οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται θ αντίςτοιχθ τιμι και ο κωδικόσ του είδουσ 
ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν.  

ε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν ταυτίηεται με αντίςτοιχο του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν, ηθτείται θ 
υποβολι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ  τθσ παρ.4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία πρζπει να 
δθλϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν ταυτίηεται με αντίςτοιχο του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν. 

 
Ειδικότερα: 
Α.   Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά-Οικονομικι προςφορά» που κα 

πρζπει να υποβλθκοφν κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφορϊν 
 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΣΕΤΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ςε ζναν κεντρικό κλειςτό φάκελο,  για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 
 
Α1) Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ & Σεχνικι Προςφορά:  

 Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/20161. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Παράρτθμα Ι). 

 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο “Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ’’. 
Για τισ οποίεσ και κα πρζπει να αναφζρει ςαφϊσ ςτθν προςφορά του, να τισ καλφπτει (με 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά) και να δεςμεφεται ο οικονομικόσ φορζασ ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
 

Β2) Τποφάκελοσ Οικονομικι προςφορά: 
 
        Β2.1 ) Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ, 
        
Η Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ςε €, όπωσ 

το υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟ – ΤΛΙΚΟ-ΤΠΗΡΕΙΕ 

Σεμ. 
 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

 
ΦΠΑ 24% 

 

ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ςυμπεριλ. ΦΠΑ 24 %) 

1 ΑΡΩΣΗ Α 4 
 

1 
   

2 ΑΡΩΣΗ Α 3 1    

 

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  
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Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα δφο (2) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 
Β.  Λόγοι αποκλεισμού 

 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ΣΕΤΔ Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 
Γ.  Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ, (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), (Περιεχόμενο 
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , (Χρόνοσ 
ιςχφοσ προςφορϊν), (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,2  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ 
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
πρόςκλθςθσ  και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Δ.  Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
 
Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται (ςυμπλθρϊνοντασ το ΣΕΤΔ, μζροσ VI Κριτιρια Επιλογισ Α & Β 
) να καλφπτουν με το μζςο όρο του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν τθν 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ του διαγωνιςμοφ ι του τμιματοσ του διαγωνιςμοφ που ςυμμετζχουν.   
θμείωςθ: όταν μία επιχείρθςθ λειτουργεί λιγότερο από τρία ζτθ, δεν αποκλείεται αλλά ςυμπλθρϊνει 
τα ανωτζρω αναλόγωσ των χριςεων λειτουργίασ τθσ. 
 
Ε.  Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 
Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ να δθλϊνουν ςτο ΣΕΤΔ (μζροσ VI Κριτιρια Επιλογισ Γ ) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν. 
 
Σ.  Σόποσ - Σρόποσ & Χρόνοσ Αξιολόγθςθσ 
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Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι 

προςφορά) δφναται να διενεργθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ από τριμελι επιτροπι. Οι 

εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των εταιρειϊν που υπζβαλαν προςφορά μποροφν να παρευρίςκονται ςτθν 

διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι και μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το 

επικυμοφν να λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων. 

Η επιτροπι αφοφ εξετάςει τα δικαιολογθτικά-τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, ςτθ ςυνζχεια κα 

προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και κα εντάξει ςχετικό Πρακτικό, το οποίο κα 

κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ. 

Για όλα τα υπόλοιπα (κιρυξθ ζκπτωτου, κατακφρωςθ ςφμβαςθσ, ενςτάςεισ, ματαίωςθ διαδικαςίασ, 

ςυμβατικό πλαίςιο, εφαρμοςτζο δίκαιο, τροποποίθςθ ςφμβαςθσ, δικαίωμα μονομεροφσ ςφμβαςθσ, τρόποσ 

πλθρωμισ, χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν, παραλαβι υλικϊν, απόρριψθ υλικϊν κα εφαρμόηονται τα άρκρα 

100,106,127,132,200,203,206,207,208,213 & 221 του Ν. 4412/2016 και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 

Κϊδικασ).  

 
Οι τεχνικοοικονομικζσ προςφορζσ κα υποβάλλονται ι κα αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο 

Πρωτόκολλο του Νοςοκομείου ςε κλειςτό κεντρικό φάκελο. 

Με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ 

τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με τθν ζνδειξθ <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. τθσ 

πρόςκλθςθσ και το κζμα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, μζχρι  12 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019,  θμζρα  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  και ϊρα 14.00 π.μ. 

Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ 
Διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ 
διαδικαςία. 
   
Ημερομθνία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν από τθν αρμόδια επιτροπι είναι θ 15.θ  ΙΟΤΛΙΟΤ  2019, θμζρα 
ΔΕΤΣΕΡΑ  και ϊρα 11.00 π.μ.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 
 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : …………………………… 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: Άλσ Βνπισκέλν/Αίγην/25100 
- Σειέθσλν: 26910 59437/26910 59438 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: prom2@gnaigio.gr ή logistirio3@gnaigio.gr 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ): http://www.gnaigio.gr/aigio   

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV): 

………………… ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ …………………… 
- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: ………………………… 
- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε: Πξνκήζεηεο 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

6�%20���%20��������/NOMOI/prom2@gnaigio.gr
http://www.gnaigio.gr/aigio
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία:  

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθό 
αξηζκό ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνηi : 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ 
ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζεii; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξών 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν3: 
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα 
απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από 
θνηλνύ κε άιινπο4; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ5  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 
άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) 
θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 
V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα 
από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 
ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο6 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε7· 
2. δσξνδνθία8,9· 
3. απάηε10· 
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο 
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ14 ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 
από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]15 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε16: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιόγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] θαη 
ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]17 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«αυτοκάκαρςθ»)18
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ19: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 
αζθάιηζεο: 

  Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο20, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξόθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απόθαζεο; 
- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απόθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 
δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνύλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 22 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ23; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 
θαηαζηάζεηο24 : 
α) πηώρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 
εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο 
ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηο25 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα26; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

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

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ27, ιόγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο28; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα29 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο 
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή 
άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
επηβεβαηώζεη όηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ 
απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

[] Ναη [] Όρη 
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αζέκηην ηξόπν 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 νπζησδώο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ 
απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

 

 



17 
 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα α ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 
θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο31; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνύ γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρώξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξόθεηηαη θαη 
δειώζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 
 



18 
 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθόο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ είλαη ν εμήο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ είλαη ν εμήο32: 

έηνο: [……] θύθινο 
εξγαζηώλ:[……][…]λόκηζκα 
έηνο: [……] θύθινο 
εξγαζηώλ:[……][…]λόκηζκα 
έηνο: [……] θύθινο 
εξγαζηώλ:[……][…]λόκηζκα 
 
(αξηζκόο εηώλ, κέζνο θύθινο εξγαζηώλ):  
[……],[……][…]λόκηζκα 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθόο») θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ησλ ηξηώλ 
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ είλαη ν εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε είλαη ν εμήο33: 

έηνο: [……] θύθινο εξγαζηώλ: [……][…] 
λόκηζκα 
έηνο: [……] θύθινο εξγαζηώλ: [……][…] 
λόκηζκα 
έηνο: [……] θύθινο εξγαζηώλ: [……][…] 
λόκηζκα 
 
 
 
(αξηζκόο εηώλ, κέζνο θύθινο εξγαζηώλ):  
[……],[……][…] λόκηζκα 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε34, ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 
θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 
παξαιήπηεο δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο35: 

Πεξηγξα
θή 

πνζά εκεξνκ
ελίεο 

παξαιήπ
ηεο 

    
 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνύκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεύζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη 
πεξαηηέξσ όηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα 
πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

3) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 
ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηώλεηαη ε 
θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ, επαιεζεπόκελε 
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξόηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη αλαθέξεηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ λα 
πξνζθνκηζηνύλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο πνπ 
βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα πξόηππα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην 
ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο πνπ 
βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ηα 
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 
κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ 
ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη36, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ37. 

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... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό 
ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο 
ππνγξαθή:  
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