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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

  ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ  

ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 

  
Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) 

θαζψο θαη ηελ απφθαζε Γ 32/02-11-21 Θέκα 9ν,  (ΑΓΑ: 9ΚΥΕΟΡΡ1-ΛΚ5), πξνζθαιεί  

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ γηα απηόκαην αηκαηνινγηθό αλαιπηή κε 

ηαπηόρξνλε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ» γηα δύν έηε, λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 

  

                                  ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα  αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (Δ.Κ.Α.) 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειφηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 12.000,00€ κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
 
Γχν (2) έηε   
 

CPV 33696200-7 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Γεπηέξα, 15-11-2021 ώξα 11:00, ζην πξσηφθνιιν 
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 15-11-2021 ώξα 12:00 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Απνζθξάγηζε όισλ ησλ θαθέισλ ζε κία ζπλεδξίαζε θαη  
                                   αμηνιόγεζε ζε έλα ζηάδην. 
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1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 22 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΗΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΔΞΔΣΑΗ ΔΣΗΙΟΑΡΙΘΜΟ 

 
1 

 
Γεληθή  Αίκαηνο 

 
5.000 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 22 ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 
 
1. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

2. Να κεηξά ηελ αηκνζθαηξίλε κε δηεζλψο απνδεθηή θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν. Να 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο.  

3. Να γίλεηαη απηφκαηε επαλακέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ζε πεξίπησζε παζνινγηθψλ δεηγκάησλ απφ ηελ 

ίδηα αξαίσζε, γηα εμνηθνλφκεζε ζηε θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ.  

4. Να κεηξά ή λα ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ δηαγλσζηηθήο ζεκαζίαο παξακέηξνπο: 

 
WBC (Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ) 

RBC (Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ) 

HCT (Αηκαηνθξίηε) 

HGB (Αηκνζθαηξίλε) 

MCV (Μέζν φγθν εξπζξψλ) 

RDW (Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ) 

MCH (Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο) 

MCHC (Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο) 

PLT (Αηκνπεηάιηα) 

PDW (Δχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ) 

PCT (Αηκνπεηαιηνθξίηεο) 

MPV (Μέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ) 

Απφιπην αξηζκφ ιεκθνθπηηάξσλ 

Απφιπην αξηζκφ κνλνπχξελσλ 

Απφιπην αξηζκφ εσζηλνθίισλ 

Απφιπην αξηζκφ βαζενθίισλ 

Απφιπην αξηζκφ νπδεηεξνθίισλ 

Πνζνζηφ % ιεκθνθπηηάξσλ 

Πνζνζηφ % κνλνπχξελσλ 

Πνζνζηφ % εσζηλνθίισλ 

Πνζνζηφ % βαζενθίισλ 

Πνζνζηφ % νπδεηεξνθίισλ 

 

 5. Να αλαθεξζνχλ νη επηζεκάλζεηο πνπ δίλεη ν αλαιπηήο ζηηο πεξηπηψζεηο κε θπζηνινγηθψλ  

δεηγκάησλ. 

6. Να εκθαλίδεη ζε νζφλε ηα απνηειέζκαηα, ηα ηζηνγξάκκαηα,  ηα λεθεινγξάκκαηα θαη ηηο θαη' φγθν 

θαηαλνκέο ησλ ιεπθψλ, εξπζξψλ θαη αηκνπεηαιίσλ.  
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Να κεηξά ηξηρνεηδηθφ πξναξαησκέλν δείγκα θαη ν απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη 

ηα 10 κL, ζε πεξίπησζε αζζελψλ κε δπζθνιία ζηελ αηκνιεςία θαη κε πνιχ κηθξφ δηαζέζηκν φγθν 

δείγκαηνο. 

7. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πξφγξακκα θηλεηνχ κέζνπ φξνπ 

(MOVINGAVERAGE) ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζπλερή έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ. Να πεξηγξαθνχλ 

αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα. 

8. Να δηαηίζεηαη απφ ηε εηαηξεία πξφηππν αίκα ειέγρνπ (Control) θαη πξφηππν αίκα βαζκνλφκεζεο 

(Calibrator) γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηε βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή. 

9.  Σν service θαη ηα αλαιψζηκα πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ζα βαξχλεη ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία. 

10. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε online ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ.  Ζ ζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα LIS ηνπ Δξγαζηεξίνπ (Infomed) ζα 

γίλεη κε επζχλε ηνπ κεηνδφηε, ν νπνίνο ζα επηβαξπλζεί θαη ην θφζηνο ζχλδεζεο.  

11.  Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα πιήξσο νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ. Να 

θαηαηεζεί ε ιίζηα κε φινπο ηνπο αηκαηνινγηθνχο αλαιπηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη 

ζπληεξνχληαη  απφ ηελ εηαηξία ζε Γεκφζηα λνζνθνκεία θαη άιιεο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο γηα λα 

αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ αληηπξνζψπνπ. 

12. Να ζπλνδεχεηαη απφ εμσηεξηθφ εθηππσηή. 

13. Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλεο ηνπ κεηνδφηε. 

 
Να θαηαηεζνχλ δειψζεηο ζπκκφξθσζεο CE ηνπ αλαιπηή, ησλ πξνζθεξφκελσλ  αληηδξαζηεξίσλ, 

βαζκνλνκεηψλ θαη πιηθψλ  ειέγρνπ πνηφηεηαο. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO θαηά 001, 

13485 θαη 14001. 

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο σο αθνινύζσο : 

 πλνιηθή ηηκή (θφζηνο) αλά εμέηαζε. 

 Σηκή γηα φια ηα πξνζθεξφκελα πιηθά αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα 

πιηθά βαζκνλφκεζεο, ειέγρνπ, κε ηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία θαη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. 

  Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλά εμέηαζε, ζα γίλεη ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο ησλ επηπξφζζεησλ 

πιηθψλ, φπσο πιηθά  βαζκνλφκεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ, γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα  ζπλππνινγίζεη  ηνλ   αξηζκό  ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαο  ππόςε όηη ην Δξγαζηήξην 

πξνβαίλεη ζε  έιεγρν πνηόηεηαο  ελόο επηπέδνπ (normal ή low)  254 εκέξεο/έηνο 

(5εκέξεο/εβδ). 
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ΔΙΓΙΚΟΙ – ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

-Έγγξαθε δήισζε όηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

ζύκβαζεο. 

-Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ζε επίδεημε δηελέξγεηαο ησλ 

εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη ηνλ  αλαιπηή, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη πνζφηεηεο αλαιψζηκσλ, αληηδξαζηεξίσλ  θαη ινηπψλ 

πιηθψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο  θφζηνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ 

αξηζκφ εμεηάζεσλ πνπ δειψλνληαη θαη ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν  δσξεάλ, εθηφο εάλ ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δειψλνληαη φηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη' έηνο.  

- Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλαιπηή ε εηαηξία νθείιεη λα 

απνζηείιεη  εηδηθεπκέλν ηερληθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Ζ αληαπφθξηζε γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο  ζα πξέπεη λα γίλεηαη  εληφο ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ εξγαζίαο. ε πεξίπησζε  

επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηφο Ννζνθνκείνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί, ε εηαηξία 

νθείιεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ αλαιπηή εληφο 48 σξψλ. Γηα ηηο επείγνπζεο  εμεηάζεηο  θαη γηα 

ην δηάζηεκα πνπ ν αλαιπηήο παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα κεξηκλήζεη εμ αξρήο.  

 

Ο αλάδνρνο πνπ δελ επηδηνξζψζεη θαη νχηε αληηθαηαζηήζεη ηνλ αλαιπηή  ζα θεξπρζεί απφ ην 

Ννζνθνκείν έθπησηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα θάλεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζα 

αλαζέζεη ην έξγν ζε έλαλ απφ ηνπο άιινπο Πξνκεζεπηέο.   

 

- Σα έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο, αληαιιαθηηθψλ θαη ε 

ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζα παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία. 

 -  Ο πξψηνο κήλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ζεσξείηαη δνθηκαζηηθφο. Ζ παξαιαβή ηνπ αλαιπηή ζα 

γίλεη κεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Αλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ επηβεβαησζνχλ, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη θπξίσο 

ηα ζεκεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαιπηήο-αληηδξαζηήξηα, ηφηε δελ ζα 

παξαιεθζεί ν αλαιπηήο θαη ζα επηζηξαθνχλ ηα αληηδξαζηήξηα  ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή άιιε 

απνδεκίσζε πξνο ηνλ αλάδνρν.  

Δπίζεο, ζα αθπξσζεί ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, σο πξντφλ θαηάζεζεο αλαιεζψλ ή ςεπδψλ ζηνηρείσλ. 

 

Οη παξαπάλσ όξνη είλαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο ζε θάπνηνλ από απηνύο. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧ ην 

νπνίν είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πεξηγξαθήο. ην 

θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ αλαιπηψλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 

πεξηγξαθή.  

Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο 

απφδεημε δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη παξάγξαθν ηνπ 

θπιιαδίνπ, φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 

- Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ 

ρνξεγεηή θαη ιύζεσο απηήο αδεκίσο νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο ν ρνξεγεηήο λα 

κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε έλαληη  ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ :  

 

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 25,ηνπ Ν4412/16.  

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

χκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4782/21 ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, νη 

πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α) ε ιέμε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο,  

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο),  

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
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3Α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλνληαη:  

α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, 

φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ηνπ  

Ν. 4412/2016 θαη εηδηθά φηη δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 θαη 

ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ θαη φηη 

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 

(εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).  

Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16: i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ii) Όια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.). χκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην 

νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17,  

ε ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Οη ελψζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

Ν. 4412/2016, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο.  

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή(έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kathosp.gr), ζηε δηαδξνκή : 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ-ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΗ ► ΝΔΔ ΓΗΑΚΖΡΤΞΔΗ, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) κε 

νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».  

β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηελ νπνία ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα δειψλεη ηελ απνδνρή, πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.  

 

3Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  
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3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο 

πξνζθνξάο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα. 

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πνπ ζα δίλνληαη αλά κνλάδα πιηθνχ θαη ζηε κνλάδα κέηξεζεο 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, 

εθηφο απφ ην ΦΠΑ.   

 Θα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

     Ζ αλαγξαθή ηηκψλ αλά κνλάδα κπνξεί λα γίλεηαη έσο ηξία δεθαδηθά ςεθία. 

     Ζ αξίζκεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ αξίζκεζε ησλ 

πιηθψλ ζηε δηαθήξπμε.   

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη 

 

4. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε θάζε είδνο, 

εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη 

νη πξνζθνξέο, κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε 

θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απμνκεησζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα 

πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην Ν4412/16 άξζξν 105. 

 

5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη δχν (2) έηε.   

Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε πνπ ζα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

    Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε από αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή άιιε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία. 

 

6. ΔΓΓΤΗΔΙ   

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

  Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, 

απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 2.500,00€. 
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7. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε. Δθφζνλ ε παξάδνζε γίλεηαη εθ’ άπαμ ε εμφθιεζε 

ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ζ 

πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 

 

8. ΚΡΑΣΗΔΙ  

α) Φπρηθή πγεία 2%, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

    0,07% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη  

β) θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νφκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ Τπ.Οηθ.  

Αλ γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκφδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 

 

9. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ  

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε ηζρχεη ε θείκελε Ννκνζεζία  

(Ν.4412/16, Ν.4497/17 άξζξν 107 θαη Ν.4605/19 άξζξν 43, Ν. 4782/2021). 

 
πλεκκέλα: 
 
1) Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
2) ΣΔΤΓ 
3)   Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
4)   Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                      
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                              Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο                                     
                              
                                                                                                     Νίθνο Φαξξφο       
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Τπόδεηγκα 1, γηα απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

 

                                                               ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

                                                          (Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 

 

1. Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηελ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ  ΣΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

  

Ο/Ζ (φλνκα)   :  

Δπψλπκν    :  

Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  

Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  

Σφπνο γέλλεζεο   :  

Σφπνο θαηνηθίαο   :  

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: α. Απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζεο πξνθήξπμεο. β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. γ. 

Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. δ. πκκεηέρσ κε κία 

κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

 

 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2– Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

 

                                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

                              ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

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

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα  

- Ολνκαζία:  ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [ 50028_02] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  π. Θενιφγνπ 1 & Λεσθ. Φπιήο 8εο 

ηάζε Ίιηνλ ΣΚ 13122 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Νηθεθφξνο Γηψξγνο 

- Σειέθσλν: 2132015353 

- Ζι. ηαρπδξνκείν:  ekaprom1@eka-hosp.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.kat-hosp.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV: 33696200-7) - Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ:  

1- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηα «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ»  

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή:  

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.kat-hosp.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία 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 αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ 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 θαηάινγνiv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία    

 

 

α) [……] 
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(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 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: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο 

θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη 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.  

Δθόζνλ 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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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέτνπσα αξρή ή ν αλαζέτσλ υνξέαο δετνύλ ξετώο απτέο τηο πιεξνυνξίεο (θατ' 

ευαξκνγή τνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή ευόσνλ ν πξνσυέξσλ / ππνςήυηνο νηθνλνκηθόο υνξέαο  

πξντίζεταη λα αλαζέσεη σε τξίτνπο ππό κνξυή ππεξγνιαβίαο τκήκα τεο σύκβασεο πνπ 

ππεξβαίλεη τν πνσνστό τνπ 30% τεο σπλνιηθήο αμίαο τεο σύκβασεο σύκυσλα κε τν άξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνλταη στελ παξνύσα ελότετα, 

παξαθαιείσζε λα παξάσρετε τηο πιεξνυνξίεο πνπ απαητνύλταη σύκυσλα κε τηο ελότετεο Α θαη 

Β τνπ παξόλτνο κέξνπο θαη σύκυσλα κε τν κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θατεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

2. δσξνδνθίαix,x· 

3. απάηεxi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv 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 δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 
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β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xviii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xix
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxx: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ 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): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπxxiv; 

[] 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 

θαηαζηάζεηοxxv : 

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 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοxxvi  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii; 

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 ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

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: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλxxviii, 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 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΚΡ2ΟΡΡ1-Χ27





 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

22 

 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxix; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxx 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 

[] Ναη [] Όρη 
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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;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήοxxxi; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχοxxxiii: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxxxiv ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα 

ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

ΑΔΑ: 9ΚΡ2ΟΡΡ1-Χ27





 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

27 

 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

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 είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαηxxxv, 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 

δσξεάλxxxvi. 

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 Δληύπνπ 

Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 

αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

   
 

 
ΔΣΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

 
ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 
ΔΞΔΣΑΗ 

 
Α/Α 

 
ΔΞΔΣΑΗ 

ΔΣΗΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ(ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ-ΚΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ– ΠΟΟΣΗΣΑΤΚΔΤΑΙΩΝ) 

ΣΙΜΗ 
ΤΚΔΤΑΙΑ Δ 

€ ΥΩΡΙΦΠΑ 
 

 
 

1 

        

      

      

      

 ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ 

ΚΟΣΟ ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 

  

  

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ 
ΜΔΦΠΑ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

ΑΔΑ: 9ΚΡ2ΟΡΡ1-Χ27





 

32 

 

 
 
 

           ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4. ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παξάγξαθνη πκθσλία ή κε Υαξαθηεξηζηηθώλ Παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα 
   

   
 

 
 
 

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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Αλαθνξέο ΤΔΥΓ Υπνδείγκαηνο 2 

  
                                                           
i

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 

βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  

για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 

11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
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x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ 

κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν 

Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο 

λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ 

του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 

και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ  Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 

1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 

άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ 

αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν 

επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxi

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 

λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι 

όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxiii
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xxxvi

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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