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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

Πόλη ΓΡΕΒΕΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 51100

Τηλέφωνο 2462 350308

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ε  ecosup@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΠΛΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.g  r   

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  και  είναι Ν.Π.Δ.Δ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας  .
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση : 

 Στο Πρόγραμμα Διαύγεια(https  ://  diavgeia  .  gov  .  gr ) 

 Στο ΚΗΜΔΗΣ (https  ://  www  .  eprocurement  .  gov  .  gr )

 Στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείο www  .  nosgrevenon  .  gr
β) Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από :  Το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα

διεύθυνση και τηλέφωνο.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  διαδικασία  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης   του  άρθρου 117 του ν.
4412/16 και του άρθρου 43 του Νόμου 4605/2019.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.
Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω σύμβαση  βαρύνει  τον  Τακτικό  προϋπολογισμό  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Γρεβενών Κ.Α.Ε 9749,01  .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια  ενός  (1)  διαδερμικού  μετρητή  χολερυθρίνης,  για  την
κάλυψη των αναγκών της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Γρεβενών

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.032,26 )

Σελίδα 2

http://www.nosgrevenon.gr/
https://www.eprocurement.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
mailto:%CE%B5ecosup@nosgrevenon.gr


Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

1.5       Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΥ ΧΟΛΕΡΥΘΡΥΝΟΜΕΤΡΟΥ

1.   Μετρητής χολερυθρίνης, ο οποίος να είναι μη επεμβατικός διαδερμικός για την διάγνωση
του ίκτερου σε νεογνά.

2.   Να είναι ελαφρύς και να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό . 

3.   Να  είναι  φορητή  συσκευή  χειρός,  η  οποία  να  επιτρέπει  την  άμεση  εκτίμηση  της
συγκέντρωσης την χολερυθρίνης στα νεογνά με ψηφιακή ένδειξη, σε μονάδες mg/dL και σε
µmol/L.

4.   Να διατίθεται βάση για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής, αλλά και φόρτισης της.

5.   Η αυτονομία της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση να επιτρέπει άνω των 200 μετρήσεων. 

6.   Οι μετρήσεις  να λαμβάνονται  αυτομάτως,  όταν τοποθετείτε  ο αισθητήρας μέτρησης του
οργάνου  πάνω  στο  δέρμα  του  βρέφους  (περιοχές  μετώπου  και  στέρνου)  και  πιέζεται
ελαφρά.

7.   Ο αισθητήρας μέτρησης να είναι πολλαπλών χρήσεων με χρόνο ζωής άνω των 100.000
μετρήσεων ώστε να μην υπάρχει κόστος αναλωσίμων για το Νοσοκομείο και επιπλέον να
εξοικονομείται χρόνος. 

8.   Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του αποτελέσματος α) από μία μέτρηση και β) από τον
μέσο όρο πολλαπλών μετρήσεων. 

9.   Να μην απαιτείται βαθμονόμηση ανά μέτρηση.
10. Το εύρος μέτρησης να είναι από 0.0 mg/dL έως και 20.0 mg/dL περίπου.
11. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον εκατό (100) μετρήσεων. 
12. Να διαθέτει μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη αφής με εύκολο μενού περιήγησης στα Ελληνικά 
13. Να αποθηκεύει  και να μεταφέρει τις μετρήσεις σε ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών.  
14. Να  αναγνωρίζει  αυτόματα  τα  νεογνά   μέσω  BARCODE για  γρήγορη  εφαρμογή  και

περιορισμό σφαλμάτων 
15. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα

για να αξιολογηθούν. 

Γενικά Χαρακτηριστικά

1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας
και να διαθέτει σήμανση  CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση
ISO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και
την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

2. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  να  είναι  ενταγμένοι  σε  πρόγραμμα  εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.

3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 
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4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
για μία δεκαετία.

Οι  συμμετέχοντες  να  διαθέτουν  μόνιμα  οργανωμένο  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης  και
service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης
από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Του  Ν.  4497/2017  «  Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

Του  Ν.  3918/20111»  Διαρθρωτικές  αλλαγές  στο  Σύστημα  Υγείας  και  άλλες  διατάξεις»  όπως
τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα

Του άρθρου 21  του  Ν.3871/2010(Α΄141)  «Δημοσιονομική  Διαχείριση  και  Ευθύνη»  (περι  ανάληψης
υποχρεώσεων)

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

Του Ν. 3580/2007 « προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις» 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Η υπ’αριθμ 15η/2021 (ΑΔΑ:ΨΩΤΑ4690ΒΨ-1Β8) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την  προμήθεια
ενός  (1)  διαδερμικού  μετρητή  χολερυθρίνης,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Μαιευτικής  –
Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Γρεβενών

Η  υπ’  αριθμ.  256/3279/30-03-2021  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  της  Υπηρεσίας  μας  (ΑΔΑ:
ΨΝΔ74690ΒΨ-Α13)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή  2 Απριλίου 2021 και ώρα
14:30.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  ,  στο
Γραφείο Προμηθειών από αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα, η
αποσφράγιση  μετατίθεται  σε  νέα  ημέρα  και  ώρα  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχή,  η  οποία  θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με  courier ή με ταχυδρομείο, άλλα πρέπει να έχουν φτάσει
στο Πρωτόκολλο Της αναθέτουσας αρχής έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6 Δημοσιότητα

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό   Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ )και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου  www  .  nosgrevenon  .  gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

1.8 Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα,  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  συνεταιρισμοί,  κοινοπραξίες
προμηθευτών.
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2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

1.9 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης   είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά  βάσει τιμής .

2.1 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.2.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.2.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝ Γρεβενών μέχρι
την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  Διακήρυξη  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε
σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.

Οι Οικονομικού φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα επί ποινή απόρριψης:

Α) έναν (1) (υπο) φάκελο  σφραγισμένο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σε δύο αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνονται κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

Β)   έναν  (1)  (υπο)  φάκελο  σφραγισμένο με  την  ένδειξη  «Τεχνική  Προσφορά»  σε  δύο  αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,  στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Γ)  έναν  (1)  (υπο)  φάκελο  σφραγισμένο με  την  ένδειξη  «Οικονομική   Προσφορά»  σε  δύο  αντίτυπα
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι  προσφορές που θα έχουν περιέλθει  στην Υπηρεσία μέχρι  την παραπάνω
ημερομηνία  και  ώρα.  Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι
εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  από  την  Υπηρεσία  που  διενεργεί  το  Διαγωνισμό  χωρίς  να
αποσφραγιστούν.

Ο  προσφέρων  σημαίνει  με  σχετική  δήλωση  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  τους  που  έχουν
εμπιστευτικό  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  Ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας
οικονομικός  φορέας χαρακτηρίζει  πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση της. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος)  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του …………………………..
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Για την προμήθεια ενός (1) διαδερμικού μετρητή χολερυθρίνης, για την κάλυψη των αναγκών της
Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Γρεβενών 

Αναθέτουσα Αρχή το ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την Παρασκευή  02-04-  2021 και ώρα 14:30μμ

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  σε πρωτότυπο και αντίγραφο επί ποινή απόρριψης τα εξής : 

α)  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017).

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς  φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ(www  .  eaddhsy  και www  .  hsppa  .  gr ) .

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  Διοικητικού,
Διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο της υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73,74 και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
75 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή
των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) στην οποία θα δηλώνεται:

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

 Η προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης  των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

 Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του διαγωνισμού

 Συμμετέχει με  μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας 

 Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014(ΦΕΚ 74/Α26-03-2014 ) η ανωτέρω
υπεύθυνη  δήλωση φέρει  ημερομηνία  εντός  των τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνήσιου  της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη .

Γ)Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  οι  προμηθευτές   συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με
αντιπρόσωπο τους, το υποβάλλουν μαζί με την προσφορά. 
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Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση . 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά /Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών
προσφορών» 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα ο
φάκελος  της τεχνική προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει :

1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνει α) η προσφορά του να ισχύει
για διάστημα 180 ημερών τουλάχιστον, β) έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου του αντικειμένου
του διαγωνισμού

2. Την τεχνική προσφορά

3. Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  και  κάθε  άλλου  είδους  έγγραφα  που  αποδεικνύουν  την
συμμόρφωση προς τα τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης .

4. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ τιμές .

Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν  λόγω   όγκου  να
τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο   τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  τις  λοιπές ενδείξεις  του κυρίως
φακέλου.

2.4.5 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το
ένα  πρωτότυπο  και  το  δεύτερο  φωτοαντίγραφο)  η  οποία  θα  περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης διαμορφωμένα ως εξής   :

Η  οικονομική  προσφορά  συντάσσεται  με  βάσει  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης .

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανα μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τον αύξοντα
αριθμό των ειδών

Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται  σε τρία δεκαδικά ψηφία,  προς τα άνω εάν το τέταρτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι υπερ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ . Οι υπερ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Στην προσφορά θα αναγράφεται  το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται  κάθε είδος.  Σε
περίπτωση δε ου αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές   στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  Ευρώ  ή  που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  β) δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβαση που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης .

 Ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  δύναται  να  απορριφθούν  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μόνο  εάν  τα
παρεχόμενα  στοιχεία  εκ  μέρους  του  συμμετέχοντα  Οικονομικού  φορέα  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που παρατίθενται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. 
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Ο κωδικός με την τιμή παρατηρητηρίου τιμών και τον Κωδικό ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόμενο είδος είναι
υποχρεωτικό να αναγράφονται στην Οικονομική προσφορά.

Κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 13ΤΟΥ ν. 3918/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν. 4052/2012 θα γίνει σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του
Παρατηρητηρίου Τιμών.

Προσφορές που αναγράφουν τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου
τιμών ή την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες  .

Τα δημόσια έγγραφα της προσφοράς μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά
έγγραφα   μπορούν  να  είναι  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων  εγγράφων  που  έχουν
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά της διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά τον νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και άρθρο 80του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017). Οι υπεύθυνες δηλώσεις
δε  χρειάζονται  βεβαίωση  του  γνήσιου  της  υπογραφής  και  φέρουν  ημερομηνία  σύνταξης  εντός  του
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών . 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
έξι(6)μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει,  σε  κάθε  περίπτωση,  προσφορά  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  91  του  Ν.
4412/2016.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  της
ημερομηνία και ώρα που ορίζονται από την διακήρυξη . Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια  από την
επιτροπή  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  .  Οι  δικαιούμενοι  έχουν  το  δικαίωμα  να
παρευρίσκονται  στην  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών  ,  να  λαμβάνουν  γνώση  των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

Α)  αποσφραγίζεται  και  μονογράφεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  δικαιολογητικών
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά υπογράφονται
ανά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω αρμόδιο όργανο.

Β) στη συνέχεια τα αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

Γ)  μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης  των λοιπών στοιχειών των προσφορών αποσφραγίζονται  οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών.

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δικαιολογητικών σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄, οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται .

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής. 

Η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα  για την συνέχιση του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης (αρ. 117 του Ν. 4412/2016).

Σε  περίπτωση  που  προκύψουν  ισότιμες  προσφορές   η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  προσωρινό
προμηθευτή με  κλήρωση μεταξύ  των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες  προσφορές.  Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το αρ. 90 του  Ν   4412/2016.

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες .

  Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  127  του  Ν.
4412/2016.

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο  102 του Ν. 4412/2016.
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3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον  προσφέροντα, στον
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  (προσωρινό  ανάδοχο)και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης,  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται  σύμφωνα με  τις  διατάξεις   του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη νη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 75, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από το άρθρο 107 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και είναι τα έξης : 

1.Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει αυτού  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/201, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου
107 του Ν. 4497/2017.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα: 

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και
προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ)κατατίθεται και για τους διαχειριστές .

 Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (ΑΕ) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ. 

2. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητήριου ή ΓΕΜΗ με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του
οικονομικού  φορέα σ΄  αυτό  και  το ειδικό επάγγελμα  τους  το οποίο  θα  είναι  εν  ισχύ  κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3.  Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νόμιμου
προσώπου  όπως  το  ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση  ΦΕΚ  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  ή
απόσπασμα του καταστατικού.   Στοιχεία  και  έγγραφα από τα οποία πρέπει  να  προκύπτουν,  ο
Πρόεδρος  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ΑΕ,  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωμα  να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών,
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιριών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας  του  υποψήφιου  αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

4. Φορολογική  ενημερότητα του  διαγωνιζόμενου  από  την  αρμόδια  Οικονομική  Εφορία  της
διοικητικής περιφέρειας εγκατάστασης του ή ηλεκτρονικά από το  taxis net, όπου θα φαίνεται ότι
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και η οποία
είναι εν ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική αρχή από το οποίο
θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι ενήμερος κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  κύριας  και
επικουρικής ασφάλισης για όλους τους απασχολούμενους  στην επιχείρηση του συμμετέχοντος με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας  και για τους εργοδότες του οικονομικού φορέα.
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6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και επίσης ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται  στις παραγράφους 1 και
2  και  στην  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016  το  έγγραφο  ή  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιων  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους –μέλους η της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος  ο οικονομικός
φορέας. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
προμηθευτή  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών από την  κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης του . Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως
άνω προθεσμία κατ΄ανώτατο  όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες .

 Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν .

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά τηρούμενης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

Ι)Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ΙΙ)δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών.

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με   το Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), ο Ανάδοχος δεν
κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια
επιτροπή του  διαγωνισμού με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και  ως εξής :
ποσοστό  30%  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  της
μικρότερης ποσότητας . Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από τα έγγραφα
της σύμβασης ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό προμηθευτή.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  κατακύρωση  γίνεται  τελικά   στον  Ανάδοχο  με  την  πλέον  συμφέρουσα   από  οικονομική  άποψη
αποκλειστικά βάσει της τιμής, προσφορά.
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H κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  από  το  ΔΣ  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Γρεβενών και θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορα τρόπο επί αποδείξει.  

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και ισχύει για ένα
έτος  από  την  υπογραφή  της.  Η  σύμβαση  που  περιλαμβάνει  λεπτομερώς  όλους  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις  για  την υλοποίηση της προμήθειας  καθώς και  τα δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις  των
συμβαλλόμενων μερών καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την διακήρυξη κατά
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Μετά την ολοκλήρωση  του εγγράφου της σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών
από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφεί της
σύμβασης. 

Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  Ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄της
παραγράφου 2 του άρθρου 103.

Η  σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στην
διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας .

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας : κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
του δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν
αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ΄αυτόν τον τρόπο, κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν: 

Α.  Παραδόθηκε  ολόκληρη η ποσότητα ή εάν  αυτή που παραδόθηκε  σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

Β. παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά ) η ποσότητα που παραδόθηκε.

Γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις .

Δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις .

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών .

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016
κατά  της  διακήρυξης  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  δεν  δύναται  με  την  προσφορά  του  ή  με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  η  οποία  αποφασίζει  εντός  προθεσμίας  10
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  ένστασης  .  Στην  περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  η
αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
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προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  απαιτείται  με  την  κατάθεση  της   ένστασης  η  καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο   έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται φια την αποδοχή ή την απόρριψη της ενστασης. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ 
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