
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα      15/05/2020
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.:      9842
Τµήµα:. Προµηθειών 
Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου – Μάτη Αικατερίνη
ΤΗΛ.: 26613-60538/724
FAX : 26610-81086 
Ταχ. ∆/νση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τ.Κ.:49100

e-mail: grpromit@gnkerkyras.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την προµήθεια ΤΟΝΕΡ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ,

Προϋπολογισθείσας ∆απάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ) και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: 28/05/2020
Ηµέρα: Πέµπτη
Ώρα: 11:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 30125110-5
KAE 1261α01 - 1261α07
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης στους χώρους του Γενικού 
Νοσοκοµείου Κέρκυρας

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένα (1) έτος µε µονοµερές δικαίωµα δίµηνης (2) παράτασης 
και µέχρι εξάντλησης των αποθεµάτων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες
κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007
(Υπέρ  Ψυχικής Υγείας και ΕΑΑ∆ΗΣΥ).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 
2198/94)

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και του Ν. 2238/1994

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.2. Του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016»
1.3. Του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α΄/19-05-2017), άρθρα 21 - 35
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1.4. Του Ν.  3329/2005 «Εθνικό  Σύστηµα Υγείας και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές  διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-
2010) και ισχύει .
1.5. Του  Ν.  3580/2007  «Προµήθειες  Φορέων  εποπτευόµενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.
1.6. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.  247/τ.Α΄/95)  άρθρο  84 «Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2. 
1.9. Του  Π.∆.  166/2003  (Φ.Ε.Κ.  138/τ.Α΄/2003)  «Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στην  Οδηγία
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.10. Τον  Νόµο  3846/2010  (Φ.Ε.Κ.  66/τ.Α΄/11-05-2010)  «Εγγυήσεις  για  την  εργασιακή  ασφάλεια  και  άλλες
διατάξεις» άρθρο 24 για την βάση δεδοµένων του Παρατηρητηρίου τιµών και ποσοστό 2% επί των τιµολογίων των
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ.6).
1.11. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/03-08-2010 περί «εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής οργανισµού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του υπουργείου οικονοµικών» άρθρο 27.
1.12. Τον Νόµο 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.
1.13. Τον Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρα 13-14.
1.14. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4024/2011  Φ.Ε.Κ.  226/τ.Α΄/27-10-2011  άρθρο  26  περί  «συγκρότησης  συλλογικών
οργάνων της ∆ιοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
1.15. Τον Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.16. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης.
1.17. Του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.18. Τον Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.19. Του  Ν.  2513/1997  «Κύρωση  της  συµφωνίας  περί  ∆ηµοσίων  συµβάσεων  Προµηθειών»  (Φ.Ε.Κ.
139/τ.Α΄/27.6.97.
1.20. Το Ν.  4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης  µεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταµείου  Χρηµατοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής
∆ηµοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνηµονίου  Συνεννόησης  µεταξύ  της  Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις»,  άρθρο 14, παρ. 7.
1.21 Το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.22. Το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».
1.23. Το  N.  4146/2013  (ΦΕΚ  Α'  90/18-4-2013)  «∆ιαµόρφωση  φιλικού  αναπτυξιακού  περιβάλλοντος  για  τις
στρατηγικές  και  ιδιωτικές  επενδύσεις  και  άλλες  διατάξεις»,  άρθρο  61,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  µέχρι
σήµερα στην παρ. 10 του άρθρου 16. 
1.24. Το  Ν.  4172/2013  (ΦΕΚ  Α΄  167/23-7-13),  άρθρο  64  παρ.  2.  (Παρακράτηση  φόρου  στο  εισόδηµα  από
εµπορικές επιχειρήσεις).
1.25. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (τΑ΄ 161) και
λοιπές ρυθµίσεις. 
1.26. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση της Κυβέρνησης  και  των  Κυβερνητικών οργάνων και  λοιπές  διατάξεις»
άρθρο 37 (Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων).
1.27. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015  «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων» άρθρο 5.
1.28. Το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21τ.Α΄/21-02-2016  «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» άρθρο 93.
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1.29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «∆ιευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.
4472/2017  και  τις  συµβάσεις  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  των  Φορέων  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας  και  της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.»
1.30. Την  αριθµ.  9η-46ο/27-04-2020 Απόφαση  ∆.Σ.  του  Γ.Ν.  Κέρκυρας  «Έγκριση  διενέργειας  Συλλογής
Προσφορων για την προµήθεια ΤΟΝΕΡ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας»
1.31. Tην µε αρ. πρωτ.: 9787/15-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/610, αρ. ∆έσµευσης 543/0
και Α∆Α: ΨΡΑ44690Β3-ΜΥΩ (ΚΑΕ 1261α01 - 1261α07).

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για  την  προµήθεια  «ΤΟΝΕΡ  -  ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  24%  (24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ)» για χρήση στο
σύνολο των αναφερόµενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ µοντέλων εκτυπωτών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της παρούσης,  για χρονικό διάστηµα ενός (1)  έτους  µε µονοµερές δικαίωµα δίµηνης (2)  παράτασης  και µέχρι
εξάντλησης  των  αποθεµάτων  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

27/05/2020
14:  0  0 µ.µ.  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

28/05/2020
11:  0  0 π.µ  

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από
την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
∆ικαίωµα  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  έχουν  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  της  προµήθειας  «ΤΟΝΕΡ  -  ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ».
Οι υπό ανάθεση ποσότητες θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και µέχρι του ποσού
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης ήτοι 24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται για την κάλυψη σε τόνερ – µελάνια, είτε του συνόλου των αναφερόµενων στο Παράρτηµα
Α΄ µοντέλων εκτυπωτών, είτε µέρους αυτών.
∆εν επιτρέπεται η προµήθεια των πάσης φύσεως µεταχειρισµένων υλικών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 20.000€ πλέον ΦΠΑ 24% (24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ).

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας διακήρυξης.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται  για τους λόγους και µε  τη διαδικασία που προβλέπεται  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της Προσκλήσεως καθώς και οι πιθανές διευκρινήσεις επί
της  Προσκλήσεως θα  είναι  διαθέσιµες  στο  διαδίκτυο  (∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  ,στην  ιστοσελίδα  του  Γενικού  Νοσοκοµείου
Κέρκυρας (www  .  gnkerkyras  .  gr  )   καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
Στην  περίπτωση που  τυχόν  διευκρινίσεις  ή  τροποποιήσεις  προκύψουν,  θα  δηµοσιεύονται  στους  ίδιους
δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των
διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της   Πρόσκλησης  .  
Οι παρεχόµενες από το Νοσοκοµείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της Πρόσκλησης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) ηµέρες, προθεσµία που
αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές  Προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Εάν  υποβληθούν  τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόµενους, στην ελληνική γλώσσα
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη «Προσφορά». 
2.2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
2.3. Ο τίτλος της Πρόσκλησης. 
2.4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). 
2.5. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».  
Α.      Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  που θα περιλαµβάνει σε πρωτότυπο   επί ποινή  
αποκλεισµού:   :  

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων/οικονοµικός φορέας δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους: 
α)  συµµετοχή  σε  εγκληµατική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ  του  Συµβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέµηση  του  οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/∆ΕΥ  του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείµενη  νοµοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονοµικού φορέα, 
γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύµβασης  σχετικά µε  την  προστασία  των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L  164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. µε το ν. 3691/2008
(Α΄166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 4198/2013 (Α΄215). 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την Ενότητα 4,  άρθρο 73, παρ. 1αα και 1ββ του Ν.
4412/2016, αφορά 
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• τους διαχειριστές   στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε

• τον  ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο  καθώς  και  όλα  τα  µέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου   στις
περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.)

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.  1599/1986,  ότι  ο συµµετέχων/οικονοµικός  φορέας αποδέχεται  πλήρως τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου.
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νοµιµοποίησης  του  προσφέροντος  νοµικού  προσώπου,  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά  µεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  ∆.Σ.  σε  σώµα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόµιµη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και  η θητεία  του/των ή/και  των  µελών του  οργάνου διοίκησης /  νόµιµου εκπροσώπου.  Επίσης  τυχόν
πιστοποιητικά  που  απαιτούνται  ανά  περίπτωση,  εγγραφές  σε  αρµόδια  µητρώα,  επιµελητήρια  κτλ.,
σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4.  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση  µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τριµήνου που
προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι 

• oi διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε, 

• ο  ∆ιευθύνοντας  Σύµβουλος  καθώς  και  όλα  τα  µέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  στις
περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.)

των συµµετεχόντων/οικονοµικών φορέων δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα των όσων ορίζονται στο
άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
5. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ 
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 

Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται  από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις
εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  ή τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο  εκπρόσωπο στις  περιπτώσεις  ανώνυµων
εταιρειών (Α.Ε.), µε θεώρηση του γνησίου της χειρόγραφης υπογραφής, επί ποινή αποκλεισµού.

Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η µη
προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης και του νόµου, συνεπάγεται
τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο. 
Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους φορείς,
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των
δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού.   

Β.      Φάκελο µε την ένδειξη   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   ο οποίος περιλαµβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα τεχνικά
στοιχεία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω προµήθειας σε τόνερ – µελάνια των µοντέλων εκτυπωτών
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, Συµπληρωµένο
Πίνακα Φύλλου Συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «Απαιτήσεις για την υποβολή προσφοράς
επί ποινή αποκλεισµού» καθώς και τον πίνακα του παραρτήµατος Β΄ µε τους κωδικούς των προσφερόµενων
τόνερ/µελανιών έγχρωµων/ασπρόµαυρων χωρίς την αναγραφή των προσφερόµενων τιµών όπου θα γίνεται
αντιστοίχιση του προσφερόµενου είδους µε το µοντέλο εκτυπωτή για το οποίο προορίζεται. 
Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης όπου απαιτείται να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη,
όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακή-
ρυξης. 
∆εν επιτρέπεται η προµήθεια πάσης φύσεως µεταχειρισµένων υλικών .
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Γ.      Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  »   που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο)  την
οικονοµική  προσφορά  του  συµµετέχοντος  σύµφωνα  µε  τον  πίνακα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες.
Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη (όπου υπάρχουν) θα είναι κατώτερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιµών
που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
Στην περίπτωση αυτή, ύπαρξης των τιµών, στον Πίνακα του Παραρτήµατος Β΄ δίπλα απ’ την στήλη ΚΩ∆ΙΚΟΣ
TONER/ΜΕΛΑΝΗΣ θα προστεθούν απ’ τους συµµετέχοντες δύο επιπλέον στήλες µε τις ενδείξεις ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ και ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ενώ σε περίπτωση που δεν αναφέρονται στο Παρατηρητή-
ριο Τιµών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία µε αυτά του Παρατηρητηρίου, αυτή θα δηλώνεται υπεύθυνα.
Τιµές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιµών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές για τόνερ – µελάνια γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των αναγραφόµενων στο Παράρτηµα Α΄
µοντέλων εκτυπωτών, είτε για µέρος αυτών.

Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά που θα κατατεθούν
θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς
θα πρέπει  να είναι  συνταγµένα  ή επίσηµα µεταφρασµένα στην  Ελληνική  γλώσσα. Τα συνηµµένα  στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Παραποµπές  σε  έγγραφα  επιτρέπονται  εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά
έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και  σελίδας. Προσφορά η οποία,  κατά την κρίση της Επιτροπής,
περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών
τους  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  ∆ιευκρινίσεις  δίδονται  µόνον  επί  νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από
έγγραφο  της  Υπηρεσίας  µετά  από  σχετική  γνωµοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου.  Σηµειώνεται  ότι,  από  τις
διευκρινίσεις  που δίδονται  σύµφωνα µε  τα παραπάνω, λαµβάνονται  υπόψη µόνο εκείνες  που αναφέρονται  στα
σηµεία που ζητήθηκαν. 
9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 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 οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως,
τους όρους της διακήρυξης.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη καθώς και οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό θα εκφράζονται
σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2. Στις  τιµές  θα  περιλαµβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη νόµιµη  επιβάρυνση  που
προβλέπεται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις,  εκτός  από τον  Φ.Π.Α.  Ο Φ.Π.Α.  θα  δίδεται  σε  ξεχωριστή  στήλη,  σε
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον  χρησιµοποιείται  σε  ενδιάµεσους  υπολογισµούς.  Το  γενικό  σύνολο  στρογγυλοποιείται  σε  δυο  δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε. 
4. Από την Οικονοµική  Προσφορά πρέπει  να προκύπτει  σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος  και  κάθε τύπο
προσφερόµενης  υπηρεσίας.  Υπηρεσία  ή  προϊόν  το  οποίο  αξιολογήθηκε  κατά  την  Τεχνική  Προσφορά  και  δεν
αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
5. Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  κάνει  έκπτωση,  οι  τιµές  που  θα  αναφέρονται  στους  Πίνακες
Οικονοµικής  Προσφοράς  για  κάθε  υπηρεσία  ή  προϊόν  θα είναι  οι  τελικές  τιµές  µετά  την  έκπτωση.  Επίσης  δεν
επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού
τιµήµατος της Προσφοράς. 
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για
ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 
9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
10. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
3. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται  από τον υποψήφιο Ανάδοχος
έγγραφη  αιτιολόγηση  της  ανάλυσης  της  οικονοµικής  του  προσφοράς.  Εάν  και  µετά  την  παροχή  της  ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Η κατακύρωση γίνεται στον µειοδότη για κάθε ένα τόνερ – µελάνι ξεχωριστά που απαιτείται για
την κάλυψη του συνόλου των αναφερόµενων στον Πίνακα Α΄ µοντέλων εκτυπωτών και προκύπτει
από  τη  χαµηλότερη  τιµή  στην  κατηγορία  που  προσφέρεται  ο  κάθε  κωδικός  τόνερ  -  µελανιού
(συµβατά – γνήσια).
Στην  περίπτωση  προσφορών  όπου  διαφέρουν  ο  αριθµός  των  σελίδων  που  µπορούν  να
εκτυπώσουν  (toner)  ή  η  περιεκτικότητά  τους  σε  ml  (inkjet)  η  µειοδοσία  θα  προκύψει  από την
αναγωγή της τιµής ανά σελίδα ή ml αντίστοιχα.»

Η  κατακύρωση  γίνεται  κατόπιν  απόφασης  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από  γνωµοδότηση  της  αρµόδιας
επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  µετά  από  σχετική  γνωµοδότηση  της  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσµάτων  του
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού 
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
προδιαγραφών της Πρόσκλησης. 
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον
ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από
τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας
καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση,
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την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή
παραδροµών. 
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα
λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά
τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο. 
Μετά  την  ολοκλήρωση του εγγράφου της  Σύµβασης  και  µέσα σε  χρονικό  διάστηµα πέντε  (5)  ηµερών από την
ανακοίνωση  της  κατακύρωσης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  Σύµβασης,
προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος µπορεί να προσέλθει
για  την  υπογραφή  της  σύµβασης  το  αργότερο  µέσα  σε  15  ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία  κοινοποίησης  της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από
5 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  καθόλη  τη  διάρκεια  της  Σύµβασης  να  συµµορφώνεται  µε  τις  υποχρεώσεις  που
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την
Προσφορά του Ανάδοχος, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόµενο της παρούσας. 
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που
απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις,  κλπ.) θα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει
κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχος, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχος. 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος  δεν δικαιούται  να µεταβιβάσει  ή εκχωρήσει  τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ  αυτής πηγάζουσες
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος,
µε  βάση  τους  όρους  της  Σύµβασης,  σε  Τράπεζα  της  επιλογής  του ή  σε  εταιρίες  διαχείρισης  απαιτήσεων  που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Στα εκχωρηµένα τιµολόγια θα αναγράφεται εµφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί.
Αν εξοφληθεί Χρηµατικό Ένταλµα στον προµηθευτή για εκχωρηµένα τιµολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα
εισπραχθέντα σε αυτόν, τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιµολόγια.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής  Εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  του  συνολικού  συµβατικού  τιµήµατος,  µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ειδών µπορεί να γίνεται και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της
σύµβασης.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία διενέργειας - παραλαβής των ειδών καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Η παραλαβή των ειδών προϋποθέτει τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του υλικού κατά την εγκατάστασή
του στον αντίστοιχο εκτυπωτή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωµής  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόµενο  από  την  αναγκαία  διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
Νοσοκοµείο, µε βάση την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική
και οικονοµική του προσφορά.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του
Ανάδοχου θα γίνονται  όλες  οι  νόµιµες  κρατήσεις,  σύµφωνα µε τους  ισχύοντες  κάθε  φορά Νόµους και  σχετικές
Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής:

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
• Τιµολόγιο του προµηθευτή.
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• Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του προµηθευτή.
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος.
Ο Ανάδοχος µε την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών θα προσκοµίζει αντίγραφο της Α.Π.∆. του ΙΚΑ που
αφορά τους απασχολούµενους στο Νοσοκοµείο και στις ∆οµές υπαλλήλους.
Η  δαπάνη  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  που  αναφέρεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  θα  καλυφθεί  από  τον
προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου.
Η αµοιβή  του  Προµηθευτή  θα  επιβαρύνεται  από την  παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  όπως  κάθε  φορά  αυτή
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επιπλέον των νόµιµων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται στην
επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Υπέρ  Ψυχικής Υγείας και
ΕΑΑ∆ΗΣΥ).
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά
την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-
2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου
πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής».

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης µε µονοµερές δικαίωµα δίµηνης (2) παρατάσεως και µέχρι εξάντλησης των αποθεµάτων.
Σε περίπτωση που προκύψει σύµβαση από Ανωτέρα Αρχή για το σύνολο των υπηρεσιών ή µέρος του συνόλου των
υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος, η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
αναδόχου και χωρίς να προκύπτει καµία υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο.
Ουδεµία µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση
της Σύµβασης δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την
εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε
το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση
τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει  σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την υπηρεσία χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή της συναίνεση.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Η Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  επιβάλλει  κυρώσεις  µε  τη  µορφή  προστίµων  στην  περίπτωση,  στην  οποία  ο
Προµηθευτής  καθυστερεί,  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας,  την  παράδοση,  πέραν  των  χρονικών
περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές,
είτε µε παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Σε  περίπτωση  επανειληµµένων  καθυστερήσεων  στην  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  του  Ανάδοχου  ή  σε  περίπτωση
παράβασης  από  τον  προµηθευτή  οιουδήποτε  από  τους  όρους  της  ∆ιακήρυξης  και  της  σχετικής  σύµβασης  ή
πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως
για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και
υποχρεούται  ο  Προµηθευτής  σε  αποκατάσταση  κάθε  ζηµίας  από  την  παράβαση  για  την  οποία  επιβλήθηκε  η
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια
που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση
προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και
µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του
Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας (www  .  gnkerkyras  .  gr  )   καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως
ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Α Εταιρεία – µοντέλο Απαίτηση γνήσιου µελανιού

1 SAMSUNG SCX-4521F

2 HP P2035DN

3 SAMSUNG ML2850D

4 KONICA-MINOLTA BIZHUB 185 ΝΑΙ

5 KONICA-MINOLTA BIZHUB 458 ΝΑΙ

6 OKI B431

7 CANON PIXMA MX395

8 HP Deskjet F380

9 HP P1102

10 HP 1020

11 HP LaserJet Pro MFP M127FN

12 HP P2055DN

13 HP D4360

14 LEXMARK X204N

15 LEXMARK MS415DN

16 LEXMARK CS417DN

17 LEXMARK MS317DN

18 SAMSUNG SL-M2022

19 SAMSUNG ProXpress SL-M4070FR

20 HP Color LaserJet Pro M452

21 SAMSUNG ML-3750ND

22 LEXMARK E120

23 CANON PIXMA MX495

24 CANON PIXMA MX394

25 SAMSUNG ML2850DN

26 SAMSUNG ML1640

27 SAMSUNG ML2950DN

28 BROTHER FAX-2940

29 SAMSUNG Xpress M2675F
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30 HP LaserJet 1022

31 HP Officejet 7310 all-in-one

32 HP LaserJet 5000

33 HP 5610 all-in-one

34 HP Deskjet 970CXI

35 HP Laserjet 1018

36 HP Laserjet P1505

37 HP Laserjet P2055dn

38 HP Laserjet pro M1536DNF MFP

39 HP MONO LASERJET ENTERPRISE 600 M601dn ΝΑΙ

40 HP Mono Laserjet Enterprise M604dn ΝΑΙ

41 HP MONO LASERJET PRO 400-Μ401dn

42 HP PHOTOSMART C5180

43 Lexmark E360dn

44 Lexmark M5415dn

45 OKI B411dn

46 Sansung ML-2240

47 Xerox Phaser 3150

48 Xerox Phaser 3260

49 Xerox Phaser 4400

50 Xerox Workcentre 3210

51 Canon MX340 ΝΑΙ

Να σηµειωθεί πως για όσα µοντέλα υπάρχει ο χαρακτηρισµός (Γνήσιο µελάνι) κρίνεται

απαραίτητη η προµήθεια γνήσιου µελανιού του κατασκευαστή της συσκευής εκτύπωσης και όχι

ισοδύναµου συµβατού ή άλλου τύπου καθώς εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του εκτυπωτή ή

χρησιµοποιείται  σε  νευραλγικό  τµήµα  του  Νοσ/µείου  (πχ  εργαστήρια,  ενδοσκοπήσεις,

κυτταρολογικό,  κλπ.)  ή  η  συσκευή  εκτύπωσης  είναι  ιδιαίτερα  µεγάλης  αξίας  (πχ.  κεντρικό

φωτοτυπικό).

Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν µόνον

γνήσια µελάνια ή ισοδύναµα συµβατά και όχι αναγοµωµένα ή ανακατασκευασµένα καθώς στο

παρελθόν έχουν δηµιουργηθεί αρκετά προβλήµατα στους εκτυπωτές του Νοσ/µείου από τη χρή-

ση αναγοµωµένων ή ανακατασκευασµένων µελανιών και τόνερ.
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Α/Α Απαιτήσεις για την υποβολή προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού Απαίτηση

1

Οι Προµηθευτές να δώσουν τιµή µονάδας και για τις δύο κατηγορίες, όπου δύναται από
την κατασκευή τους. 
Οι προσφερόµενες συσκευασίες, στην περίπτωση των συµβατών τόνερ – µελανιών, θα
είναι σύµφωνες µε αυτές του κατασκευαστή του εκτυπωτή και η χωρητικότητα τους η
χωρητικότητα των αυθεντικών ή γνήσιων µελανιών της εταιρείας κατασκευής του εκτυ-
πωτή.

ΝΑΙ

2 Όλα τα προσφερόµενα είδη να είναι σε άριστη κατάσταση. ΝΑΙ

3
Τα προσφερόµενα είδη να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντων κατασκευα-
στριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα αυτών.

ΝΑΙ

4

Για όλα τα είδη απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι έχει πιστοποίηση  ISO
9001:2008 ή ισοδύναµη και πιστοποίηση  ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη. Συνηµµένα επίσης
απαιτείται να προσκοµιστούν επικυρωµένα, κατά νόµο, αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσε-
ων.

ΝΑΙ

5
Όλα τα µελανοδοχεία θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασµένα µε αναγραφόµενες ηµερο-
µηνίες κατασκευής και λήξης.

ΝΑΙ

6
Το προϊόν θα πρέπει να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία παράδο-
σής του στην Υπηρεσία.

ΝΑΙ

7
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία
παράγεται το προϊόν.

ΝΑΙ

8
Τόσο τα µελάνια όσο και τα toner θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασµένα
αεροστεγώς.

ΝΑΙ

9
Να αναγράφεται για τα toner ο αριθµός των σελίδων που µπορούν να εκτυπώσουν (µε ποσο-
στό κάλυψης +/- 5%) ενώ για τα inkjet η περιεκτικότητά τους σε ml (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ-
∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΣΤΗΛΗ «ΑΡ. ΣΕΛΙ∆ΩΝ / ML»).

ΝΑΙ

10 Η εξωτερική συσκευασία να φέρει περιγραφή συµβατότητας τύπου – µοντέλου. ΝΑΙ

11
Να παρέχεται  εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής λει-
τουργία του µηχανήµατος.

ΝΑΙ

12
Σε περίπτωση που προσφερθούν µελάνια ή toner διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του
εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι:

ΝΑΙ

12.1 Έχει πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναµη ή ανώτερη. ΝΑΙ

12.2
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των cartridges είναι φιλικά προς το
περιβάλλον.

ΝΑΙ

12.3
Τα προϊόντα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 33870 (laser toner) &
DIN 33871 (inkjet) ή ισοδύναµες.

ΝΑΙ

12.4 Τα cartridges (inkjet και laser) έχουν χρησιµοποιηθεί µία µόνο φορά (Virgin Cartridge). ΝΑΙ

12.5
Όλα  τα  επιµέρους  εξαρτήµατα  του  cartridge που  είναι  αντικαταστάσιµα  είναι  καινούρια,
εφάµιλλης ποιότητας µε τα αυθεντικά (πχ. drum, blade, roller, κλπ.).

ΝΑΙ

12.6 
Τα υλικά (µελάνια και ανταλλακτικά) είναι άριστης ποιότητας και τα µελανοδοχεία αποδίδουν
το ίδιο καλά όπως τα γνήσια (original) προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

12.7
Εφόσον κάποιο από τα προϊόντα αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα πρέπει να αντικατασταθεί άµε-
σα µε νέο αρίστης ποιότητας.

ΝΑΙ

12.8

Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του Νοσοκοµείου από τη χρήση των
προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευ-
µένο φορέα συντήρησης εκτυπωτών), ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της απο-
κατάστασης της βλάβης του εκτυπωτή είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή.

ΝΑΙ

12.9
Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ανακατασκευασµένου συµφω-
νούν µε τις προδιαγραφές του αρχικού κατασκευαστή του εκτυπωτή.

ΝΑΙ

12.10

Για τα toner και τα inkjet να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχοµένου τους.  Στα
inkjet η περιεκτικότητα σε ml και στα toners ο αριθµός σελίδων που τυπώνει µε ποσο-
στό κάλυψης της σελίδας 5% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΣΤΗΛΗ «ΑΡ. ΣΕΛΙ∆ΩΝ / ML»). 

ΝΑΙ

Λοιποί όροι :
1. Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να µας προµηθεύσει ότι άλλο είδος δεν έχει περιληφθεί στην κατάσταση

και σε ποσότητα που θα απαιτηθεί και εκτάκτως θα προκύψει κάθε φορά από το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
(π.χ. σε περίπτωση νέας προµήθειας εκτυπωτών).
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2. Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει στην Αποθήκη ∆ιαχείρισης Υλικού του Νοσοκοµείου ενώπιον της Επι-
τροπής η οποία θα προβεί σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των ειδών.

3. Η κάθε µία από τις παραπάνω προµήθειες θα γίνεται µετά από γραπτή ή προφορική επικοινωνία µε το αρ-
µόδιο τµήµα του Γ.Ν.Κ. και στο χώρο όπου θα υποδεικνύεται.

4. Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από τον ανάδοχο βαρύνουν τον ίδιο. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο
είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα εκτύπωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση
αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς επιβάρυνση από το Νοσοκοµείο.

5. Σε περίπτωση που τα υλικά δηµιουργήσουν πρόβληµα στους εκτυπωτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να τους επι-
σκευάσει. Η παράδοση θα γίνεται ή αυθηµερόν ή την εποµένη από την παραγγελία στο χώρο του Νοσοκοµεί-
ου. 

6. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

7. Ως συµβατικός χρόνος παραλαβής των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστηµα των
5 ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των ειδών στην αποθήκη.

8. Σε περίπτωση παραποµπής των ειδών προς επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής θα εφαρµο-
στούν τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

9. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής των ειδών από την δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής θα καθορισθεί µε
την απόφαση της συγκρότησης αυτής.

10. Αν υπάρχουν ελαττωµατικά µελάνια που υπερβαίνουν το 20% της παραγγελθείσας ποσότητας, να επιστρέφε-
ται προληπτικά όλη η παρτίδα.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα να περισυλλέγει τα χρησιµοποιηµένα µελάνια (σχετική νοµοθεσία
στερεών αποβλήτων), µε σκοπό την ανακύκλωση.

12. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα µεταφορικά έξοδα µέχρι την αποθήκη του Νοσοκο-
µείου.

13. Η εξόφληση θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών αφού ο προµηθευτής προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά για την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος, θα εκδοθεί επιταγή από το Νοσοκοµεία στο όνο-
µα του προµηθευτή.

14. Το Νοσοκοµείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες ή τον προϋπολογισµό της προµή-
θειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του.

15. Για τα  όσα µοντέλα εκτυπωτών  υπάρχει ο χαρακτηρισµός «ΓΝΗΣΙΟ ΜΕΛΑΝΙ» κρίνεται απαραίτητη η
προµήθεια γνήσιου µελανιού και όχι συµβατού καθώς εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του εκτυπωτή ή
χρησιµοποιείται σε νευραλγικό τµήµα του Νοσ/µείου (πχ εργαστήρια, ενδοσκοπήσεις, κυτταρολογικό,
κλπ.) ή είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας (πχ κεντρικό φωτοτυπικό).

Να σηµειωθεί επίσης πως όπου υπάρχει δυνατότητα για µελάνια –  toner µεγαλύτερης

χωρητικότητας (XL κλπ) η προσφορά να περιλαµβάνει όλες τις χωρητικότητες

Επιπλέον να σηµειωθεί ότι ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει το Νοσ/

µείο ότι άλλο είδος δεν έχει περιληφθεί στην κατάσταση και σε ποσότητα που θα απαιτηθεί και

εκτάκτως θα προκύψει κάθε φορά από το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας (π.χ.  σε περίπτωση

νέας προµήθειας εκτυπωτών).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Μοντέλο

Εκτυπωτή

Κωδικός Μελάνης/Τόνερ

Τιµή χωρίς ΦΠΑ αντίστοι-

χης συµβατής Μελάνης/

Τόνερ

Τιµή χωρίς ΦΠΑ αντίστοι-

χης γνήσιας Μελάνης/

Τόνερ

Ποσοστό

ΦΠΑ

Τελική τιµή µε ΦΠΑ αντί-

στοιχης συµβατής Με-

λάνης/Τόνερ

Τελική Τιµή µε Φ

χης γνήσιας Μελ

Έγχρωµο Ασπρόµαυρο

Αρ. Σελίδων

για τα τόνερ /

ml για τα µε-

λάνια 

Έγχρωµο Ασπρόµαυρο Έγχρωµο Ασπρόµαυρο Έγχρωµο Ασπρόµαυρο Έγχρωµο Ασ

Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του κάτωθι πίνακα από τον Προµηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄:
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i     και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
-Ονοµασία: [Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ]
-Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221917]
-Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ / Τ.Κ. 49100]
-Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ] – [ΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ]
-Τηλέφωνο: [26613-60538-724]
-Ηλ. ταχυδροµείο: [grpromit@gnkerkyras.gr]
-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gnkerkyras.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
-Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού  CPV):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ -
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (30125110-5)

-Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………….]
-Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
-Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
-Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία: [   ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα  εγκατάστασης  του  οικονοµικού
φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθµό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προµήθειας  κατ   ̓  αποκλειστικότητα,  του  
άρθρου 20: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή  προβλέπει  την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν  ναι,  ποιο  είναι  το  αντίστοιχο  ποσοστό  των  εργαζοµένων  µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια  κατηγορία  ή  κατηγορίες
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι
απασχολούµενοι.

[   ] Ναι [   ] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονοµικός  φορέας  είναι  εγγεγραµµένος  σε
επίσηµο  κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριµένων  οικονοµικών  φορέων  ή
διαθέτει  ισοδύναµο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού  συστήµατος
(προ)επιλογής);

[   ] Ναι [   ] Όχι [    ] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τµήµατα  της  παρούσας  ενότητας,  στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και
τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η  πιστοποίηση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση  και,  κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσηµο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο
µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον
αυτό  απαιτείται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι

ε) [   ] Ναι [   ] Όχι
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;

[    ] Ναι [    ] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονοµικού  φορέα  στην  ένωση  ή
κοινοπραξία   (επικεφαλής,  υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα
…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυµία  της  συµµετέχουσας  ένωσης  ή
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των τµηµάτων για τα οποία
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

18

ΑΔΑ: ΨΔΝ04690Β3-ΨΤΠ
20PROC006714420 2020-05-15



Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνοµα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονοµικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδροµείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτοµερή  στοιχεία  σχετικά  µε  την
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονοµικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων
οικονοµικών  φορέων  προκειµένου  να  ανταποκριθεί  στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω; 

[      ]Ναι [      ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε
να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
(Η  παρούσα ενότητα  συµπληρώνεται  µόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται  ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονοµικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;

[     ]Ναι [     ]Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόµενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύµβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
µορφή  υπεργολαβίας  τµήµα  της  σύµβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση εις  βάρος
του οικονοµικού φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi

το  οποίο  είναι  µέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους  που  παρατίθενται  ανωτέρω  (σηµεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε  έτη  κατά  το  µέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί
απευθείας  περίοδος  αποκλεισµού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

[    ] Ναι [     ] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)  Ηµεροµηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική
απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[   ], 
σηµείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και σχετικό(-
ά) σηµείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,  ο οικονοµικός
φορέας  έχει  λάβει  µέτρα  που  να  αποδεικνύουν  την
αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xx;

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1)  Ο  οικονοµικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  όλες  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxxii, στην  Ελλάδα  και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος;

[    ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
    1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
        -Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
        -Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης

απόφασης
        -Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον

ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
δ)  Ο  οικονοµικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων   κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [   ] Ναι [    ] Όχι 
-[  ] Ναι [   ] Όχι 

-[……]·

-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [    ] Ναι [   ] Όχι 
-[   ] Ναι [    ] Όχι 

-[……]·

-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [   ] Ναι [    ] Όχι 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες  σχετικά  µε  πιθανή  αφερεγγυότητα,
σύγκρουση  συµφερόντων  ή  επαγγελµατικό
παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει  τις
υποχρεώσεις  του  στους  τοµείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[    ] Ναι [    ] Όχι

Εάν ναι,  ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[   ] Ναι [    ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού,
ή 
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-  ∆ιευκρινίστε  τους  λόγους  για τους  οποίους ωστόσο ο
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης  υπόψη  της  εφαρµοστέας  εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[   ] Ναι [    ] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……]
[……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονοµικός  φορέας  σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[   ] Ναι     [] Όχι

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονοµικός  φορέας  µέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[     ] Ναι [     ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονοµικός  φορέας  συµφωνίες µε
άλλους  οικονοµικούς  φορείς  µε  σκοπό  τη  στρέβλωση
του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[    ] Ναι [     ] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονοµικός  φορέας  µέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[   ] Ναι [   ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει  ο  οικονοµικός  φορέας  την  ύπαρξη  τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[  ] Ναι [    ] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονοµικός  φορέας  ή  επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί
στην  προετοιµασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[...................…]
Έχει  επιδείξει  ο  οικονοµικός  φορέας  σοβαρή  ή
επαναλαµβανόµενη  πληµµέλειαxxxi κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούµενης
δηµόσιας  σύµβασης,  προηγούµενης  σύµβασης  µε
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούµενης  σύµβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσµα  την  πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[    ] Ναι [     ] Όχι

[….................]
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονοµικός  φορέας  µέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[   ] Ναι [     ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς  καθυστέρηση  τα
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του  αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει  εµπιστευτικές
πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[    ] Ναι [     ] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι  προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ.  4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[   ] Ναι [    ] Όχι 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……]
[……]
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονοµικός  φορέας  µέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
aΌσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει

ότι: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούµενων  κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [    ] Ναι [     ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός  φορέας  πρέπει  να   παράσχει  πληροφορίες  µόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά  επαγγελµατικά  ή  εµπορικά  µητρώα που
τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  κράτος  µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική  έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο  οικονοµικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  µόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών του
οικονοµικού  φορέα  για  τον  αριθµό  οικονοµικών  ετών  που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β)  Ο  µέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  οικονοµικού
φορέα για τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της
σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών  του
οικονοµικού  φορέα  στον  επιχειρηµατικό  τοµέα  που
καλύπτεται  από  τη  σύµβαση και  προσδιορίζεται  στη
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  µέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  οικονοµικού
φορέα  στον  τοµέα  και  για  τον  αριθµό  ετών  που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την  απαιτούµενη  περίοδο,  αναφέρετε  την  ηµεροµηνία  που
ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις  δραστηριότητές  του  ο  οικονοµικός
φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηµατοοικονοµικές  αναλογίεςxxxvi που
ορίζονται  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγµατικές  τιµές  των  απαιτούµενων  αναλογιών  έχουν  ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισµός  της  απαιτούµενης  αναλογίας-
αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
5)  Το  ασφαλισµένο  ποσό  στην  ασφαλιστική  κάλυψη [……][…]νόµισµα
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επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονοµικές  ή
χρηµατοοικονοµικές  απαιτήσεις, οι  οποίες  (ενδέχεται  να)
έχουν  προσδιοριστεί  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης,  ο  οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  που  ενδέχεται να  έχει

προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της

σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  αναφοράςxxxviii,  ο
οικονοµικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα  ακόλουθα  έργα
του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  όσον  αφορά  την  καλή

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων εργασιών

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθµός  ετών  (η  περίοδος  αυτή  προσδιορίζεται  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [……][……][……]
1β)  Μόνο  για  δηµόσιες  συµβάσεις  προµηθειών  και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  αναφοράςxxxix,  ο
οικονοµικός  φορέας  έχει  προβεί  στις  ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί  ή  έχει  παράσχει  τις  ακόλουθες
κυριότερες  υπηρεσίες  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε  τα
ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxl:

Αριθµός  ετών  (η  περίοδος  αυτή  προσδιορίζεται  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί  να χρησιµοποιήσει  το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας:
Στην  περίπτωση  δηµόσιων  συµβάσεων  έργων,  ο
οικονοµικός  φορέας  θα  µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  το
ακόλουθο  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονοµικός  φορέας  χρησιµοποιεί  τον  ακόλουθο
τεχνικό  εξοπλισµό και  λαµβάνει  τα  ακόλουθα µέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης
και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  µπορεί  να  εφαρµόσει  τα
ακόλουθα  συστήµατα  διαχείρισης  της  αλυσίδας
εφοδιασµού και  ανίχνευσης  κατά  την  εκτέλεση  της
σύµβασης:

[....……]

5)  Για  σύνθετα  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που  θα
παρασχεθούν  ή,  κατ’  εξαίρεση,  για  προϊόντα  ή
υπηρεσίες  που  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονοµικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη  διενέργεια
ελέγχωνxlii όσον αφορά το  παραγωγικό δυναµικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα  µέσα  µελέτης  και
έρευνας που  αυτός  διαθέτει  καθώς  και  τα  µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

[   ] Ναι [   ] Όχι
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6) Οι ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών και  επαγγελµατικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  µε  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στη
σχετική  πρόσκληση  ή  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  µπορεί  να  εφαρµόζει  τα
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

8)  Το  µέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό  δυναµικό  του
οικονοµικού  φορέα  και  ο  αριθµός  των  διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9)  Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τα
ακόλουθα  µηχανήµατα,  εγκαταστάσεις  και  τεχνικό
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

10) Ο οικονοµικός φορέας  προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους  υπό  µορφή  υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

[....……]

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  παράσχει  τα  απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που
θα  προµηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονοµικός  φορέας  δηλώνει
περαιτέρω  ότι  θα  προσκοµίσει  τα  απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……]

[……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί  ο  οικονοµικός  φορέας  να  προσκοµίσει  τα
απαιτούµενα  πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί  από
επίσηµα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας ή  υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόµενη  µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και  τα  οποία  ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης  που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:

[] Ναι [] Όχι
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Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……]

[……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Συστήµατα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι  σε  θέση  ο  οικονοµικός  φορέας  να  προσκοµίσει
πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισµούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονοµικός  φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα  πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
Θα είναι  σε  θέση  ο  οικονοµικός  φορέας  να  προσκοµίσει
πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους
οργανισµούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονοµικός  φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  οι  οποίες  µπορούν να  συνοδεύονται  από απαιτήσεις  όσον  αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων,  εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση:
Πληροί τα  αντικειµενικά  και  χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό
του αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισµένα  πιστοποιητικά  ή  λοιπές
µορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  αναφέρετε  για  καθένα
από  αυτά αν  ο  οικονοµικός  φορέας  διαθέτει  τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν  ορισµένα  από  τα  εν  λόγω  πιστοποιητικά  ή  λοιπές

µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv,

αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[     ] Ναι [     ] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):  [……]

[……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο  κάτωθι  υπογεγραµµένος,  δηλώνω  επισήµως  ότι  είµαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήµατος  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα αρχή ή  ο αναθέτων φορέας  έχει  τη  δυνατότητα να  λάβει  τα  σχετικά δικαιολογητικά  απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου  Εντύπου Υπεύθυνης  ∆ήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισµός  της  διαδικασίας  προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και
των  µεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  µόνο  για
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ  µικρή  επιχείρηση:  επιχείρηση η  οποία απασχολεί  λιγότερους από 10  εργαζοµένους και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  µικρές  ούτε  µικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

7  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  µόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε   προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείµενη νοµοθεσία).

12 Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύµβασης  σχετικά  µε  τη  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.

13 Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συµβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που
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ενσωµατώθηκε  µε  το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νοµιµοποίησης  εσόδων  από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20 Οικονοµικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  µε  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συµµετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί  (µεµονωµένα,  κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 

22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισµό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή
ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δηµόσιου  συµφέροντος,  όπως  δηµόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε  τη δυνατότητα να λάβει  µέτρα,  σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δηµόσιας  σύµβασης  στις  κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

27 Άρθρο 73 παρ. 5.

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

30. Πρβλ άρθρο 48.
31. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
32. Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
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33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.

34. Μόνον  εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35. Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
37. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
38. Οι αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  ζητούν έως πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκµηρίωση εµπειρίας   που

υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39. Οι  αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκµηρίωση  εµπειρίας  που

υπερβαίνει τα τρία έτη.
40. Πρέπει να απαριθµούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41. Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άµεσα  στην  επιχείρηση  του

οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43. Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44. ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση
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