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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ:  

1.1. Σνπ Π.Γ. 370/95 (ΦΔΚ 199/Α/14-09-95) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην», φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 105/00 (ΦΔΚ 100/Α/17-03-00). 
1.2. Σνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη 
ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
1.3. Σνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) Άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 
ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.4. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 
(Κ.Π.Γ.)». 
1.5. Σνπ Ν. 2955/01 (ΦΔΚ 256/Α/02-11-01) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ 
Μνλάδσλ Τγείαο ησλ ΠΔ..Τ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.6. Σνπ Ν. 2647/98 (ΦΔΚ 237/Α/22-10-98) «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ζηηο 
Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.7. Σνπ Ν. 3527/07 «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ 
επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
1.8. Σνπ Ν. 2889/2001 (ΦΔΚ 37/Α/02-03-01) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 
Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.9. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04-04-05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Σνπ Ν. 
2889/2001 (ΦΔΚ 37/Α/02-03-01) «Βειηίσζε θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» 
1.10. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ 
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.11. Σo άξζξν 24 ηoπ Ν.2198/94 «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην εηζφδεκα 
απφ εκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο». 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ    ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΤΓΔΙΑ   
6ε Τ.ΠΔ  ΠΔΛ/ΟΤ –ΙΟΝ.ΝΗΩΝ-
ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΑΥΑΪΑ 

  
 
 
  ΑΙΓΙΟ   04 επηεκξβίνπ-2014 
  Aξ.Πξση. 7961 
 

Τμήμα 

Ταχ. 

Διεύθυνση 
Σειέθσλν 
FAX 
E-mail 

: 
: 
 
: 
 
: 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 
Άλσ Βνπισκέλν 
26910 – 59437 
26910-21705 
Prom2@gnaigio.gr 
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2. Σηο απνθάζεηο:  
 
2.1  Σελ αξηζκ. 6311/29-11-2013 ΚΤΑ, (ΦΔΚ 390/19-02-2014, ηεχρνο Β’) κε ζέκα ηελ 
έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (ΠΠΤΤ) Μνλάδσλ Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην 2013. 
2.2. Σελ αξηζ.1974/17-04-2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 1053/Β/29-04-
2014)νξηζκφο θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2012 πηζηψζεηο 2012 ή 
2013. 
2.3  Σελ κε αξηζ.1133/13-08-2014 Απφθαζε 6εο Τ.Πε  γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 
δ/ζκψλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ  2013,πηζηψζεηο 2014. 
2.4.  Σελ κε αξηζκ. 8/29-08-2014 απφθαζε  Γ.  ζέκα  32ν γηα ηελ έγθξηζε    δηελέξγεηαο 
δ/ζκψλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ  2013,πηζηψζεηο 2014. 
 

                     Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ        Δ  Ι 

Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα «Τπεξεζίεο 
Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πληήξεζε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο » κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα νρηψ 
ρηιηάδσλ επξψ   ( 48.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 

 
 
ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΣΟΠΟ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Ννζειεπηηθή 
Μνλάδα Αηγίνπ 

19-επηεκξβίνπ 
2014  
Ηκέξα Παξαζθεπή 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Αηγίνπ 

22-επηεκβξίνπ-2014 
Ηκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
12:00κ.κ 

 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ.  
Η παξνχζα δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί  
 ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα  
 ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnaigio.gr 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 – Ο – 

                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΪΑΣ 
  

 
 

 

 ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 
 

 

 

 

 

 

http://www.gnaigio.gr/
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ΜΔΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΔΙΓΟ 

ΤΠΗΡΔΙΔ  ΓΙ ΑΥΔΙ ΡΙΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Ν Γ Ι Α  ΣΗΝ 

 ΤΝΣΗΡΗ Η  ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ .  

ΚΑΔ  0889 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΠΤΤ 2013 
72514300-4 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

33.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα 
ηελ Οξγαληθή Μνλάδα Αηγίνπ 

15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα 
ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα 
Καιαβξχησλ 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ. Ν 
Αλαηνιηθήο Αραΐαο 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αηγίνπ 

(Άλσ βνπισκέλν Αηγίνπ) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Σκεκαηηθά, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε 
ιήςε έγγξαθεο παξαγγειίαο 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αηγίνπ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

22-επηεκβξίνπ-2014 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Υακειφηεξε Σηκή 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γελ απαηηείηαη 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ Έλα (1) έηνο 
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ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 
1.Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο 

Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη « Οη Τπεξεζίεο 
Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πληήξεζε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο » κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 
2.Σξόπνο Λήςεο Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnaigio.gr. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ 
θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κπνξεί, κε δηθή ηνπ επζχλε, λα ελεκεξψλεη 
κε ηα ζηνηρεία ηνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξ. ηειεθψλνπ, αξ. fax, e-mail, θ.η.ι.) ην Ννζνθνκείν 
κε e-mail, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεσλ επί 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
3.Σξόπνο θαη Υξόλνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. ηνλ 
θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Τπεξεζίαο: «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ». 
 Ο αξηζκφο θαη ην ζέκα ηεο Γηαθήξπμεο. 
 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Δληφο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα εμήο: 
 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ» κε φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  
 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε φια ηα 

ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα 
αληίγξαθν). 

 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα 
αληίγξαθν). 

Οη ηξεηο παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 
θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 
θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

http://www.gnamfissas.gr/
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4.Τπνβνιή ηνηρείσλ θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 
1.1 Φάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: 

Α. Έιιελεο πνιίηεο: 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1.  Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 
κε αληηπξφζσπφ ηνπο.  

2.  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), φπσο φπνπ 
λα: 

i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο.  

ii. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε: 
 γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
- δσξνδνθία 
- απάηε 
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
- ππεμαίξεζε 
- εθβίαζε 
- πιαζηνγξαθία 
- ςεπδνξθία 
- δσξνδνθία 
- δφιηα ρξενθνπία 

 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

iii. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο δελ ηεινχλ:  
 ε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 ε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε 
πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο.  

iv. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο είλαη:  
 αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

v. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.  

vi. Να δειψλεηαη φηη, ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

vii. Να δειψλνληαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα. 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
viii. Να δειψλεηαη φηη: 

 Ο πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  
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α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 
ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

 πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

Β. Αιινδαπνί κόλν 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπνπ : 

2. Οη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.   

3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986(Α/75), πξέπεη: 

3.1  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο.  

 Να δειψλεηαη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 
1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 

θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 
(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, 
γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 
28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 
ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) 
θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 

2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, 
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 

 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο, 

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 

 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ  ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
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ζπκβηβαζκνχ, ή 
2. αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
 

 Να δειψλεηαη φηη είλαη:  
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

 Να δειψλεηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ. 
 

 Να δειψλεηαη φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή 
ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε 
απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο. 

 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
Άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο 
ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο, ήηνη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη: 

 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ,  

3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο,  
4. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 

 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 
 

5.  Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001  ή ηζνδχλακν. 

 

3.3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπνπ λα 
δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 
παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

3.4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπνπ λα 
δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
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2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 
ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 
δεηνχκελα είδε.   

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

  Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 
Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 
 

2Α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ   

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν 
θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη 
εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.  

 
2Β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο 
ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε 
ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
 

2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά 
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 
δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε 
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 
πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 
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       Γ. πλεηαηξηζκνί  

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, 
Β θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

 

      Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1.  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε  πξνκεζεπηή, πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

2.  Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξψλεη. 

 

1.2. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε Σερληθή Πξνζθνξά. 

Πιήξεο «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ», ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε ζπκκφξθσζε 
ή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα 
ηεθκεξίσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ λα ππάξρνπλ ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο παξαπνκπέο ζηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

1.3 Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
ζε δπν αληίγξαθα 
 
5.Απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξώλ 

Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
Γηαθήξπμε. 
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν 
(εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν. 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε 
απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε 
Πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθόο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνύ καδί κε ηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, 
παξαδίδεηαη κε απόδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. Οη 
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ απηώλ, επαλαθέξνληαη γηα όζεο 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην παξαπάλσ 
αξκόδην όξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 
απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη. 
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Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, 
νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. 
To αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν κε αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα πξνηείλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε 
ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, ζχκθσλα κε ην αξζξν 21 παξ.α ηνπ 
π.δ.118/07. 

6.Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε Υακειφηεξε Σηκή. 
Η αμηνιφγεζε θαη ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. 
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο έρεη πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 
ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε, θαη νχησ 
θαζεμήο. 
7.Αληηπξνζθνξέο 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
8.Δγγπήζεηο 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη  θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
9.Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ 
ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη 
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην 
επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
10.Σηκέο Πξνζθνξώλ – Νόκηζκα 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξώ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθώο. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξώ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξώ 
κε μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λόκηκε 
επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ 
ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ 
απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία. 
Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ή δελ 
δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά. 
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ΜΔΡΟ Γ :  ΤΜΒΑΗ 

 
11.ύκβαζε   
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε 
ζχκβαζε. 
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε 
δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
Η χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  
 
12.Υξόλνο Ιζρύνο ύκβαζεο 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην 
δηθαίσκα απηνδίθαηεο παξάηαζεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
 

ΜΔΡΟ Γ : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  
13.Παξάδνζε – Παξαιαβή  

Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλνληαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο 
απνζηαιείζαο κε ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηεο ιήςεο 
απηήο. 
Η παξαιαβή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο πνπ 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
14.Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή 
ησλ εηδψλ απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 
Ο Πξνκεζεπηήο  επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο (Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151 / Α / 94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). 
ηελ ακνηβή ηνπ Πξνκεζεπηή  ρσξίο ΦΠΑ, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, 
σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. 
Σν Ννζνθνκείν επηβαξχλεηαη κε ηνλ αλάινγν ΦΠΑ. 
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07. 
 
15.Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07). 
 
16.Πνηληθέο  Ρήηξεο 

Γηα θάζε εκέξα ππεξεκεξίαο, ν πξνκεζεπηήο ζα ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα φπσο νξίδεηαη απφ 
ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/07. Σν πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 
Μεηά ηελ πιήξε εθπλνή ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ ρξφλνπ ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ηνπ 
ρξφλνπ θφξησζεο-παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θεξχμεη 
έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή θαη λα επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδνπλ 
ηα  άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/07. 
Η θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε ή άιιεο θξαηηθήο, παξαηηνπκέλνπ ηνπ πξνκεζεπηή παληφο 
αληηδίθνπ ή ελδίθνπ κέζνπ θαη ηεο δηδήζεσο γηα ηελ πξνζβνιή ηεο απφθαζεο. 
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χκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ καο δεηάκε ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 
ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο Αραταο, (Οξγαληθή Μνλάδα 
Αηγίνπ-Κ.Τ. Αθξάηαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο 
Μνλάδαο Καιαβξχησλ λα πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 Να είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν ζηελ ζπληήξεζε ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κειέηε - εγθαηάζηαζε– ζπληήξεζε δηθηχσλ ή λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο 
ζπλεξγάηεο εηαηξείαο πνπ λα έρεη ηελ πηζηνπνίεζε. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία γηα ηνπιάρηζηνλ (3) 
ηξία ρξφληα ζε εγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε software θαη hardware ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο 
ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ software, hardware θαη ζε ζέκαηα δηθηχσλ. Να θαηαηεζεί Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ.  

 Να έρεη ρξφλν απφθξηζεο κηζή ψξα ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη 
εθηφο σξαξίνπ. 

 Να παξέρεη δσξεάλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε. 

 Να κπνξεί λα παξέρεη θαζεκεξηλή ππνζηήξημε κε θπζηθή παξνπζία (3) ηξηψλ αηφκσλ(πιήξεο 
απαζρφιεζεο) δχν γηα ηε Οξγαληθή Μνλάδα Αηγίνπ θαη έλα γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή 
Μνλάδα Καιαβξχησλ. 
     α) Σερληθφ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Hardware θαη β) Πηπρηνχρν ΑΔΙ κε 
ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ. 

 Να κπνξεί λα επηιχεη πξνβιήκαηα ησλ εμήο κνξθψλ: 

o  Πξνβιήκαηα software (ιεηηνπξγηθνχ : MS-dos, MS windows 98-NT-2000-XP-
vista-2003 SRV) πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ πειάηε, 
θαζψο θαη πξνβιήκαηα ησλ εθαξκνγψλ MICROSOFT OFFICE AUTOMATION 
(MS-OFFICE) ησλ ππνινγηζηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (WORKSTATIONS). 

o  Πξνβιήκαηα hardware ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζέηεη ν πειάηεο. 

 Να παξέρεη εθεδξηθφ εμνπιηζκφ γηα πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζή ηνπ πξνο επηζθεπή 
εμνπιηζκνχ. 

 Γσξεάλ παξαιαβή-κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θαη πξνο ηα εξγαζηήξηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 Να παξέρεη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ computer room θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ θαιχπηεη ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημεο εθηφο σξαξίνπ (24 ψξεο/365 κέξεο ην ρξφλν) 
εθφζνλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα 

Δπηπιένλ ζα ζπλεθηηκεζεί ε εκπεηξία (γλψζε) ησλ πξνγξακκάησλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Ννζνθνκείν (ITE,SAP,CCS). 
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε παξνρή ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ζπλερή θαη 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα Κέληξα Τγείαο θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά 
Ιαηξεία. Πην αλαιπηηθά ν αλάδνρνο πξέπεη λα βεβαηψζεη φηη ζα: 
Γηαζθαιίζεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα ζηo Κέληξν 
Τγείαο γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη φπνηε ρξεηαζηεί γηα επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε ηφζν ζηo 
Κέληξo Τγείαο φζν θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία.  
Δπίζεο απαηηείηαη λα πξνβαίλεη έγθαηξα ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, επηδηνξζψζεηο θαη 
αληηθαηαζηάζεηο ηπρψλ ειαηησκαηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ ηδηαίηεξα όζνλ 
αθνξά ηελ Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε. 


