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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
                                                                  
Τµήµα Προµηθειών                                                                                  Ηράκλειο    01/11/2016 
Πληροφορίες : Ψαράκη Αικατερίνη                                                               Αρ. Πρωτ.:       16270  

ΤΗΛ.:   2813 408847            Αρ. Ηλεκτρ. ∆/σµού ΕΣΗ∆ΗΣ: 28332 
FAX  :   2810 214481 
    
 

   
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/2016 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Για την προµήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ» CPV 15612500-6, για τις ανάγκες του  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,  για ένα (1) 

έτος, προϋπολογισµού 79.646,88 € πλέον Φ.Π.Α. (εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι 

ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών),  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, που θα δοθεί ως το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα 

διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών. 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

Ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών  

Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 07.30 π.µ.  

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 15.00 µ.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

79.646,88 € πλέον Φ.Π.Α 

(90.000,98 € συµπεριλ/νου Φ.Π.Α.) 

CPV  15612500-6 «Προϊόντα Αρτοποιίας» 
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1. Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών 

2. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».  

4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το 

Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α/96),«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες  

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του  άρθρου 8 του 

Ν.3414/05, 

5. του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

6. του N.4152/2013 περί «Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

  

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 

7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των  

καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

8.  του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 

9.  του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων  από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

10.  του Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

και άλλες διατάξεις» 

11. του  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 

Α/04-09-2010». 

15. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α
/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και 

ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 
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17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 

1989/(L395)…………………..της 11
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».  

18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

19.του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 

20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονοµίας». 

21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις»  

23. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

προσώπων, Υπηρεσιών ∆ηµοσίου τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.  

 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού    

            Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». (Ε.Σ.Η.∆.ΗΣ)» 

2. Τη Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

3. Την µε αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά 

τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09). 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονοµικών που αφορά «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 

2014-2015 ……» 

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί «ορισµού φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 

6. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας  περί 

«παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014. 

7. Το µε αριθµ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασµα πρακτικού της ΕΠΥ µε αριθµ. 83 και από 26-5-2016 και 

27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτηµάτων τροποποιήσεων  του Προγράµµατος Προµηθειών 

και Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκοµείου «ΠΑΓΝΗ-

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί µε την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά 

την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 

8. Την µε αρ. 352/8-6-2015 απόφαση ∆ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισµού φορέων διενέργειας  

διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 
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9. Την µε αριθµ. 4080/29-07-2016 Απόφαση  Ε.Π.Υ.  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του 

διαγωνισµού. 

10. Την µε αριθµ. 577/12/14-09-2016 Απόφαση  ενιαίου ∆.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού. 

11. Τους υπ’ αριθµ. 1712/12-10-2016 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α: 76ΦΓ469061-15∆)  που 

αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 597/12-10-2016 Απόφαση ∆έσµευσης της Πίστωσης (Α∆Α:  

Ω79Κ46906Ο-ΩΡΡ) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισµό για την προµήθεια «Προϊόντων 

Αρτοποιίας» CPV 15612500-6, για τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 79.646,88 € πλέον Φ.Π.Α. 

(εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών), µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, που θα δοθεί 

ως το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης 

κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών και  αναφέρεται στα Παραρτήµατα και τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ∆ιακήρυξης.  

 

2- Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 

ύστερα από κανονική προθεσµία µεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία 

αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος ∆ιακηρύξεων της Εφηµερίδας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα) και της δηµοσίευσης περίληψης της 

διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα).  

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 07:30 π.µ. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2016 

 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 07:30 π.µ.  

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017  

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 15.00 µ.µ. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΩΡΑ 10.30 π.µ. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το 

σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό  οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
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ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. 

αποστέλλοντας : 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήµατος Α για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ καλούνται να συµπληρώσουν µε τα στοιχεία τους το Ειδικό 

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόµενων (λαµβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης 

εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων) που βρίσκεται αναρτηµένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισµού 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προµηθευτές που 

επιθυµούν εκπαίδευση καλούνται να µας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο 

Email: kpsaraki@venizeleio.gr.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»………….…………...……….…..…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …………………………...…………….…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       ………………..……………….............................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….…………………..…………….……………………...................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..………………….……………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    ……………………………….......................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

6.7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………………   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

6.8. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………...........……  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
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7. Προθεσµίες ∆ιαγωνισµών: 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 

συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές 

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προµηθευτής, 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 . 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισµού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στην ιστοσελίδα  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: 

www.venizeleio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφηµερίδες:  

• ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΠΑΤΡΙΣ 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων (Τακτικός) 

∆ιαγωνισµός 

α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 28332  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
04 Νοεµβρίου 2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 04 Νοεµβρίου 2016 

• ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

• ΠΑΤΡΙΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύµβασης) 

www.venizeleio.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ηµεροµηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.µ. 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 µ.µ. 

 Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS: GR431)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Προϊόντα Αρτοποιίας 

CPV  15612500-6 «Προϊόντα Αρτοποιίας» 
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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 τις ανάγκες του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,       

(Κωδικός ΝUTS: GR431), 

προϋπολογισθείσα 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 79.646,88 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  ο οποίος 

αναλύεται : 

ΠΑΓΝΗ : 44.247, 84€  µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 35.399,04€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1511   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο καλούνται οι 

ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύµφωνα µε τους 

όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς 

και των υποβαλλόµενων προσφορών και η Σύµβαση θα συνταχθούν στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόµιµες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΣΑΒΒΑΤΑ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

∆ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ.71409 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ- ΤΙΜΩΝ 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ CPV 15612500-6 

Α/Α 
Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιµή 

Μονάδος 
Ποσότητα 

Καθαρή 
Αξία 

Φ.Π.Α. 
Συνολική 
Αξία µε 
Φ.Π.Α.  

1 238874 
ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΚΑΙΖΕΡ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 60 ΓΡ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,15 106000 15.900,00 2.067,00 17.967,00 

2 29578 ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΛΕΥΚΟ 60 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 0,15 350000 52.500,00 6.825,00 59.325,00 

3 20285 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 8,00 152 1.216,00 158,08 1.374,08 

4 29612 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 8,50 100 850,00 110,50 960,50 

5 20255 ΛΑΓΑΝΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2,06 150 308,49 40,10 348,59 

6 20260 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 8,00 100 800,00 104,00 904,00 

7 20261 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 8,50 100 850,00 110,50 960,50 

8 41497 
ΨΩΜΑΚΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

ΛΕΥΚΟ 150 ΓΡΑΜ. 
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,25 7000 1.750,00 227,50 1.977,50 

9 20249 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1,17 4000 4.680,00 608,40 5.288,40 

10 20287 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ  

ΚΙΛΟ 7,50 50 375,00 90,00 465,00 

     
ΣΥΝΟΛΑ 79.229,49 10.341,08 89.570,57 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 93, 

και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης 

συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης. 
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1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75)  σύµφωνα µε το αρ. 79 παρ. 2 

& 4 του Ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 5.1, 5.2 και 5.3 του Παραρτήµατος Β της παρούσας 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Στην υπεύθυνη δήλωσή του ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας δηλώνει επίσηµα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει µία υπεύθυνη 

δήλωση.  

Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή περισσότερων 

άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαµβάνει την δική του 

υπεύθυνη δήλωση, µαζί µε χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε 

µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 

χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
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1.2.1.1.3.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως 

το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

1.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του. 

 

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf  και  προσκοµίζονται   κατά περίπτωση   

από  αυτόν   εντός  τριών  (3)  εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής 

- Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   ηλεκτρονική   προσφορά   και   απαιτούνται   να 

προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές   φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ , ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα 

απαντώνται µία προς µία και µε την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος  ΣΤ’ της παρούσης. 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν µονολεκτικά, χωρίς τεκµηρίωση και παραµποµπές θα απορρίπτονται 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραποµπή (ανά είδος µε 

αναφορά και στον κωδικό του) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η 

οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραµµένο 

το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (µόνο για τα είδη για 

τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).  

1.2.1.2.2. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι 

οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή 

αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για 

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 

προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα 

συστήµατα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται 

στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα 

πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. 
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Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 

ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι 

ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον 

οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

1.2.1.2.3. Επίσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο παράρτηµα ΣΤ’  Τεχνικές   Προδιαγραφές όπως άδεια λειτουργίας κ.ά. ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :  

 

1.2.2.1. Προσφερόµενες Τιµές (ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό %) 

Ι. Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να  δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε 
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διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του  είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους. 

ΙΙ. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίνεται ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

ΙΙΙ. Στο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαµβάνεται κάθε  επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 

το Νοσοκοµείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς κλπ) βαρύνει τον προµηθευτή. 

IV. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα   θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

V. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της σύµβασης, 

καθώς και για το διάστηµα ισχύος τυχόν παρατάσεων. 

VI.  Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗ∆ΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τέσσερα (4) 

δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιµή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην 

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος. 

 

 

Τιµή Αναφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για σύγκριση των προσφορών: Η 

ενδεικτική τιµή που αναφέρεται στον πίνακα ειδών της ∆/ξης (σελ. 10) 

 

 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή ο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 

οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Ζ΄). 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα : 
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-΄Oτι µε ποινή απόρριψης, οι τιµές στις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται 

στη µονάδα µέτρησης όπως ζητούνται από τη ∆/ξη. 

- Ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το 

σύστηµα. 

 

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά είδος.  

 

 Σηµειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της 

οικονοµικής προσφοράς  

- Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η 

συνολική προσφερόµενη τιµή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2. Σύγκριση τιµών  

1.2.2.2.1. Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση τιµών, οικονοµικά 

στοιχεία κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του 

φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών  

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του 

προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη 
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κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν 

λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 

πρωτόκολλα                                                                                                                                                                     

Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 

πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την 

προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-   ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και τα ΣΑΒΒΑΤΑ. Ο 

συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου 

συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής 

είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήµατος του προµηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
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συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκοµίστηκε. 

 

 1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία , µετά την οριστική 

ποσοτική  και ποιοτική παραλαβή του είδους .  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στα αρ. 129-

133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. 

2. Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.2.2.6.  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των   Άρθρων 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
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• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα.  

Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016. Στο έγγραφο αίτηµα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, 

πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 

οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν 

παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή µόνο αν υποβλήθηκε µέσα 

στο ως άνω δεκαήµερο διάστηµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

µε ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του. 

Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για 

το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και 

µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 

104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών µεταβολών, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

-  κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, επί νοµίµως υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Με την συµµετοχή του υποψήφιου οικονοµικού φορέα στον ∆ιαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 

µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από µέρους του τα ακόλουθα: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση της παρούσας διακήρυξης.  

• Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, ο τελευταίος 

επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ, µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 25Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.µ. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
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Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  

των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  σε εφαρµογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 5.2 και 5.3. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

5.1.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

5.1.1.1. Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριµένα ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για: 

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. 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 
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του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α' 215). 

Σηµειώνεται ότι: 

-  η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

- σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης 

ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

- δεν έχει κριθεί ως 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 του. 

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου του Παρατήµατος ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν 

γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια 

αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

5.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 

∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
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και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 

5.1.3. Οι συνεταιρισµοί : 

5.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1. 

5.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της παραγράφου   5.1.1, 

και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2. 

 5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

Σηµειώνεται ότι : 

� Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

�  Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους  1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 

πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 

5.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ : 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του 

προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω: 
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5.2.1 ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον 

τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 

χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία 

θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω 

χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο 

οικονοµικός φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ∆ήλωση για όσο χρόνο 

λειτουργεί. 

 

5.3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω: 

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκαν. 
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7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Για την ανάδειξη του µειοδότη εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

8.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Α. Έως την 31η -12-2016 

8.1 Σύµφωνα µε τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισµό και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 

118/2007.  

8.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το 

ήµισυ του χρόνου που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της 

διακήρυξης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική 

ηµεροµηνία για την υποβολή εµπροθέσµου προδικαστικής προσφυγής είναι η ηµεροµηνία λήξης της 

δεκαηµέρου προθεσµίας που τρέχει από την εποµένη της λήξης του ως άνω µέγιστου εύλογου χρόνου. 

Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

      Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφεύγοντα και 

αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµόδιου δικαστικού 

σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε ηµερών από την άσκηση της 

προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήµερη προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της 

προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, 

µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής ενώπιον 

του αρµόδιου δικαστηρίου. 
      Οι προθεσµίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η άσκηση 

αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύµβασης. 

8.3  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.3886/2010, σύµφωνα µε τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού µέχρι την 

απόφαση κατακύρωσης. 

 

Β. Από την 1η -1-2017 

8.4  Σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, 

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 
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περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

8.5 Σύµφωνα µε την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από 

τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από 

την σύναψη της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 

345-374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων Συµβάσεων». 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

9.1.2.   Εγγύηση Συµµετοχής  

1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την ∆/νση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του 

προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτηµα Α΄.  

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των 

προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της 

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 1.584,59 €. 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης 

συµµετοχής πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των 

ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 
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προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύµβασης. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 του 

Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά 

συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης  

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 

αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. 

9.1.3.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) µήνα 

επιπλέον της ετήσιας  διάρκειας ισχύος της Σύµβασης  

9.1.3.4.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 

αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 

η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής. 

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ηµεροµηνία έκδοσης.  
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β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

δ)  Τα στοιχεία της  ∆ιακήρυξης  ήτοι :  

-   ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης 

-  η αναφορά : Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.   

-   η ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης.   

ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της 

εγγύησης συµµετοχής).  

θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει 

σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόµενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας µέχρι επιστροφής της.  

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία 

από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 

πέντε  (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από 

απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται 

µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

 

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία 

Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των 

οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων 

ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών επιστολών των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα 

ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι 

όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης  το οποίο και αποτελεί 
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αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

 

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 

11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” για παράταση του 

χρόνου ισχύος της για 12 ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµές µε την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή .  

Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, στην περίπτωση που 

συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 

11. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, 

σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή). 

 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 

είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ανά είδος της 

οικονοµικής προσφοράς  

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗ∆ΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τέσσερα (4) 

δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από την Τιµή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην 

παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ∆΄ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του 

Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προµηθευτής 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 που 

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.   

 

4. 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 υλοποίηση της προµήθειας, 

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.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο 

που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 



 

                                                                                                                              ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2016 

 

34 

 

Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του 

Προµηθευτή.   

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 
Ηµεροµηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προµηθευτή 

……………………, της µε αριθµ. …………./2016 διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε 

ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη 

τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή 

την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση 

καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον 

ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου 

 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 

ΕΥΡΩ   ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε µαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 

αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)            

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 

ΕΥΡΩ. ….. 
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Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ Μ Α     Σ Τ ΄  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΙ∆ΙΑ &  

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ 

 

      
 Τα  χορηγο ύµενα ε ίδη,  να ε ίνα ι  πρώτης  (Α΄)  πο ιό τητας ,  να έχουν  παραχθε ί  µε  τα  ορι ζόµενα στα  
άρθρα 111 ,  112 ,  113  και  114  του  ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡ ΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡ ΗΣΗΣ,  σύµφωνα µε  τ ι ς  ισχύουσες  κ την ιατρ ικές  κα ι  υγε ιο νοµικές  δ ιατάξε ις  και  να  πληρούν  τα 
αναφε ρόµενα κα ι  ορ ιζό µενα στο  Ν 3526/2007  -  ΦΕΚ 24 /Α' /9 .2 .2007  «Παραγωγή κα ι  δ ιάθεση 
προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  κα ι  συναφε ίς  δ ιατάξε ις » κα ι  Α.  ο ικ .  4730 /209 /Φ.17 .1 /2008  «Καθορ ισµός  
δυναµικό τητας  παραγωγής  κλιβάνων παραγωγής  προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  και  δ ιαδ ικασίας  αδε ιοδό τησης » 
σε  εφαρµο γή της  παρ.  3  το υ  άρθρου  2  και  της  παρ.  1 1  του άρθρου 20  του Ν3526/2007  «Παραγωγή κα ι  
δ ιάθε ση προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  και  συναφε ίς  δ ιατάξε ι ς ».  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

  «Άρτος » ( χωρίς  άλλη ένδε ιξη) :  (Άρθρο  111  Κ.Τ.Π. )  Το  προ ϊόν  αρτοπο ι ίας  πο υ παρασκευάζε τα ι  µε  ψήσιµο 
µέσα σε  ε ιδ ικούς  κλ ιβάνο υς ,  υπό  καθορ ισµένες  συνθήκες  µάζας ,  η  οπο ία αποτελε ί τα ι  από  αλεύρι  σί του,  
νερό ,  ζύµη και  µ ικρή πο σό τητα αλατιο ύ .  Αν  γ ια  την  παρασκευή του άρτου χρησιµοπο ιο ύνται  άλευρα σ ίτου ή  
µε ίγµα αλε ύρων άλλων δηµητριακών προ ϊόντων εκτός  του  σ ίτου,  ο  παρασκευαζό µενος  άρτος  φέ ρε ι  την  
ονοµασία των αντ ίστο ιχων  δηµητριακών προ ϊόντων.  
 Ο άρτος  δ ιακρ ίνεται  σε :  
αα)  λευκό  άρτο ,  που παρασκευάζε τα ι  από  άλευρα τ .  70%,  από  µαλακό  σ ίτο  κα ι  δ ιατ ίθεται  στην  κατανάλωση  
µε  την  ονοµασία «άρτος  λευκός  τ .  70 %»,   
ββ)  µαύρο  άρτο ,  που παρασκευάζε τα ι  από  άλευρα τ .  90%,  µε  πρό σθετη ξηρά γλουτέ νη σε  αναλο γία  3% από  
µαλακό  σ ίτο  κα ι  δ ιατ ίθετα ι  στην  κατανάλωση µε  την  ονοµασία «άρτος  µαύρος  τ .  90% »,  
 γγ)  σύµµε ικτο  άρτο ,  που  παρασκευάζε τα ι  από  ισόποση ανάµε ιξη αλεύρων κατηγορ ίας  Μ,  από  σκληρό  σί το 
και  άλευρα τ .  70 %,  από  µαλακό  σ ίτο  και  δ ιατ ίθε τα ι  στην  κατανάλωση µε  την  ονοµασία «άρτος  σύµµε ικτος ».  
«Φ ρέ σκος  άρτος » ή  «Φ ρέ σκο  αρτοπαρασκεύασµα »:  Ο άρτος  ή  το  αρτοπαρασκεύασµα που πληρο ύν  τ ις  
ακόλο υθες  προϋποθέ σε ις :  
 αα)  πωλούντα ι  στον  τελ ικό  καταναλωτή εντός  ε ίκοσ ι  τεσσάρων ωρών από  την  ολοκλήρωση της  δ ιαδ ικασίας  
παραγωγής  τους ,   
ββ)  παράγονται  µε  συνε χή δ ιαδ ικασία,  από  την  χρήση  των πρώτων υλών τους  µέ χρ ι  την  τελ ική έψηση,  χωρίς  
να µεσο λαβε ί  δ ιακοπή της  γ ια  τη  συντήρησή τους .  

Απαγορε ύεται  η  χρήση Νό µος  3526 /2007  Άρθρο  10  §  1 (α,β , γ)  του  όρο υ «φρέσκος  άρτος » κα ι  «φρέσκο  
αρτοπαρασκεύασµα ή αρτο σκεύασµα »:  
α)  σε  άρτο  ή  αρτοπαρασκεύασµα ή αρτο σκεύασµα που προο ρίζονται  γ ια  πώληση,  µε τά την  πάρο δο  
ε ίκοσ ι  τεσσάρων  ωρών  από  την  ο λοκλήρωση της  δ ιαδ ικασίας  παραγωγής  τους ,  ανεξάρτητα από  τ ις  
µεθόδους  συντήρησης  το υς ,  
β)  σε  άρτο  ή  αρτοπαρασκεύασµα ή αρτοσκεύασµα που πωλούντα ι  µετά την  ολοκλήρωση της  έψησης ,  
του  µε ρικώς  ψηµέ νου,  το υ  δ ιατηρηµένου ή  κατεψυγµένου άρτου ή  το υ αρτο παρασκευάσµατος  ή  του  
αρτοσκευάσµατος ,  ανεξάρτητα από  τ ις  µεθόδο υς  συντήρησης  το υς ,  
γ )  σε  άρτο  ή  αρτοπαρασκεύασµα ή αρτοσκε ύασµα,  που παράγοντα ι  µε  την  έψηση ενδ ιαµέ σων 
προ ϊόντων αρτοπο ι ίας ,  ανε ξάρτητα από  τ ις  µεθόδο υς  συντήρησης  τους ,  

 
 «Αρτο σκε ύασµα »:   Άρθρο  112  του Κ.Τ.Π.  Το  προ ϊόν  αρτοπο ι ίας  το  οπο ίο  παρασκευάζε τα ι  κατά τρόπο  
ανάλο γο  µε  αυτό ν  της  παρασκε υής  το υ άρτου,  µε  απλό  ή  δ ιπλό  κλιβανισµό ,  δ ιαφέ ρε ι ,  όµως ,  από  τον  άρτο  
ως  προς  την  µακρο σκοπική υφή κα ι  το υς  οργανοληπτικούς  χαρακτήρες  του .  
 «Απλά  αρτο σκευάσµατα »:  Άρθρο  113  του Κ.Τ.Π.  Τα προ ϊόντα  αρτοπο ι ίας  τα  οπο ία µπο ρε ί  να  
αντ ικαταστήσο υν  τον  άρτο ,  όπως  φρυγαν ιές ,  αρτ ίδ ια ,  φραντζολάκια,  κουλούρια,  παξιµάδ ια,  ο  δ ιπυρ ίτης  
άρτος ,  ο ι  π ί ττες  γ ια  σο υβλάκια.  
 «∆ ιάφο ρα  αρτοσκε υάσµατα »:  Άρθρο  114  του Κ.Τ.Π.  Τα κάθε  µο ρφής  κα ι  φύσης  αρτοσκε υάσµατα  που 
παρασκευάζο νται  κατά  τρόπο  ανάλογο  µε  τον  τρόπο  παρασκευής  του άρτου,  δ ιαφέρο υν  ό µως  
χαρακτηριστ ικά από  αυτόν  ως  προς  το υς  µακρο σκοπ ικούς  και  οργανοληπτ ικούς  χαρακτήρες  τους ,  λό γω της  
προ σθήκης  σε  αυτά ,  πέ ραν  των πρώτων  υλών πο υ επ ιτρέποντα ι  γ ια  την  παρασκευή  του  άρτου και  άλλων 
πρώτων υλών πο υ επ ιτρέποντα ι  από  τον  Κώδικα Τρο φίµων κα ι  Πο τών (Υπουργική από φαση 1100/1987 ,  ΦΕΚ 
Β΄788) ,  όπως  γάλα,  γ ιαο ύρτι ,  βο ύτυρο ,  τυροκοµ ικά προ ϊόντα,  αυγά,  λ ιπαρές  ύλες ,  γλυκαντ ικές  ύλες ,  
προ ϊόντα τοµάτας ,  ε λ ιές ,  αρτυµατ ικές  ύλες  και  προ ϊό ντα αλλαντο πο ι ίας .  
«∆ ιάφο ρα  αρτο σκευάσµατα ζαχαροπλαστ ικής »:  Άρθρο  114  του  Κ.Τ.Π Τα  προ ϊό ντα αρτοπο ι ίας ,  ό πως  
παξιµάδια,  κο υλο ύρ ια ,  φρυγανιές  και  άλλα βο υτήµατα ζαχαροπλαστ ικής ,  που περ ιέχουν  υπο χρεωτικά 
λιπαρές  ύλες  κα ι  µ ια  τουλάχ ιστον  από  τ ις  φυσικές  γλυκαντ ικές  ύλες  που  προ σδίδε ι  σε  αυτά γλυκ ιά ή  
γλυκί ζουσα γεύση.  
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«Αρτο παρασκεύασµα »:  Άρθρο  114  το υ Κ.Τ.Π Το  προ ϊόν  αρτοπο ι ίας  που παρασκευάζε τα ι  από  άλευρα ενός 
δηµητριακού ή  προ σµε ίξε ις  αλεύρων διαφό ρων δηµητριακών,  ε φόσον  ο  τρόπος  παρασκευής  το υ δεν  
συµπ ίπτε ι  µε  τον  τρόπο  παρασκευής  των  ε ιδών άρτου κα ι  το  οπο ίο  δ ιατ ίθε ται  στην  κατανάλωση µε  την 
ονοµασία «αρτοπαρασκεύασµα ».  Αρτοπαρασκεύασµα  αποτε λε ί  η  λαγάνα της  Καθαρής  ∆ευτέρας .  
 
ΕΙ∆ΙΚΑ 
  O άρτος   σύµφωνα µε  το  Άρθρο  111  το υ Κ.Τ.Π πρέ πε ι :   
1 .  Υποχρεωτικά να παρασκευάζοντα ι  κα ι  να δ ιατ ίθεντα ι  στην  κατανάλωση  από  τύπο υς  κα ι  κατηγορίες  
αλε ύρο υ που αναφέροντα ι   στο  άρθρο  104  του Κ.Τ.Π .  .   
2 .   Οι  αρτοπο ιο ί  υπo xρεoύνται  πριν  από  τη  ζύµωση της  αρτo µάζας  να κοσκιν ί ζουν  µε  επ ιµέ λε ια  τα  
xρησιµoπo ιo ύµενα άλε υρα ,  έτσ ι  ώστε  o  παρασκευαζόµενος  άρτος  και  τα  αρτοπαρασκε υάσµατα   να ε ί ναι  
παντελώς  απαλλαγµένες  από  oπo ιαδήπoτε  ξένα σώµατα,  π . χ .  σxo ιν ιά ,  κόκκους ,  πέτρες ,  παράσιτα,  έν το µα ή  
άλλα αντ ικε ίµε να.  Tα xρησιµoπo ιoύµενα γ ια  σκοπό  αυτό  κό σκινα πρέπε ι  να ε ίνα ι  από  γαλβαν ισµέ νο 
συρµάτινο  πλέ γµα No 9 ,  No  12 ,  No  14 ,  No  16 .  
3 .  Οι  µακρο σκοπικο ί  κα ι  οργανοληπτικο ί  χαρακτήρες  του  άρτου κα ι  των  αρτοσκευασµάτων να ε ί να ι  καλο ί  
και  να  µην  υπάρχουν  ενδε ίξε ις  χρησιµοπο ίησης  µε ιο νεκτ ικών  πρώτων υλών ή  ατε λούς  επε ξεργασίας  αυτών,  
να ε ί να ι  απαλλαγµένα από  οπο ιαδήπο τε  ξέ να σωµατ ίδ ια  κα ι  να  µην  έχο υν  υποστε ί  οπο ιαδήποτε  αλλο ίωση.   
   Να ε ίναι  άρ ιστης  πο ιό τητας  κα ι  φρέ σκα,  από  αγνά υλ ικά και  σύµφωνα µε  τον  Κώδικα Τρο φίµων και  
Ποτών.  
  Να  ε ίναι  καλά ζυµωµέ νο ι  κα ι  κανον ικά (ο µο ιόµο ρφα)  ψηµένο ι ,  οµο ιογενές  στην  κό ρα και  στην  ψίχα,  µε  
φλό γωµα (κό ρα)  κανονικά σε  όλη την  επ ιφάνε ια  τους  (όχι  σκληρή κό ρα) . 
   Οι  οργανοληπτ ικο ί  χαρακτήρες  να ε ί να ι  ευχάρ ιστο ι  και  χαρακτηρ ιστ ικο ί  των  προ ϊόντων,  να έχουν  
παρασκευαστε ί  το  πε ρισσότερο  πριν  από  τέσσε ρες  (4 )  ώρες  και  λ ι γότε ρο  πριν  από  (2 )  ώρες  γ ια  να 
µεταφε ρθούν  στο  Νο σοκοµε ίο .  
Στο  εξωτερ ικό  µέρος  της  συσκευασίας  πρέπε ι  να αναγράφοντα ι  ο ι  παρακάτω ενδε ίξε ις  Ν 3526/2007  -  ΦΕΚ 
24 /Α' /9 .2 .2007  «Παραγωγή κα ι  δ ιάθε ση προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  και  συναφε ίς  δ ιατάξε ις  :   

1 .  Το όνο µα της  επ ιχε ίρησης .  

2 .  Η δ ιεύθυνση του αρτοπο ιε ίου .  

3 .  Το ε ίδος  ψωµιού ή  προ ϊό ντος  αρτοπο ι ίας .   

4 .  Το καθαρό  βάρος .  

5 .  Η ηµερο µην ία παρασκευής  και  λήξε ως ,  ο ι  οπο ίες  θα πρέπε ι  να αναγράφοντα ι  στη συσκευασία  
του προ ϊόντος  µε  ανε ξί τηλη σφραγίδα.   

Τα µεταφο ρικά  οχήµατα και  ο ι  πε ρ ιέκτες  που χρησιµοπο ιούνται  πρέ πε ι  να  ε ίναι  καθαρά και  απο λυµασµένα,  
ώστε  τα  προ ϊόντα που µε ταφέρονται  να προφυλάσσοντα ι  µε  αυτόν  τον  τρόπο  από  π ιθανές  µολύνσε ις .  Για  
την  µε ταφορά  του  άρτου  και  των  προ ϊόντων  αρτοπο ι ίας ,  ο ι  επ ιχε ιρήσε ις  φέρο υν  την  ε υθύνη  σχε τ ικά µε  την 
τήρηση των συνθηκών µε ταφο ράς .  
    1. Η µεταφορά,  η  δ ιανοµή και  η  δ ιάθε ση των προ ϊό ντων αρτοπο ι ίας  επ ιτρέπεται  µε  οχήµατα που δ ιαθέτο υν  
κατάλληλο  αµάξωµα,  κλε ιστό  από  ό λες  τ ις  πλε υρές  κα ι  χρησιµοπο ιούνται  αποκλε ιστ ικά και  µόνο  γ ια  τη  
µεταφο ρά των προ ϊόντων αυτών.   
   2 .  Ο άρτος  κα ι  τα  λο ιπά  προ ϊόντα αρτοπο ι ίας  ε ίτε  σε  ατοµική,  ε ίτε  σε  µαζ ική συσκευασία,  ό ταν  µεταφέ-
ρονται  προς  πώληση από  το  χώρο  παραγωγής  τους  σε  πρατήρια  άρτο υ,  σε  ξενο δοχε ία ,  σε  νο σοκοµε ία  και  σε  
λο ιπά ιδρύµατα,  σε  τόπους  οµαδ ικής  σί τ ισης ,  σε  εστ ιατό ρια,  ταβέ ρνες  και  σε  κάθε  άλλο  τόπο  προο ρισµού,  
τοποθετούνται  µέ σα σε  κλε ιστά κ ιβώτ ια ,  που ε ί να ι  κατασκευασµένα από  υλικό  το  οπο ίο  ε ίναι  κατάλληλο  
γ ια  επαφή µε  τρό φιµα .  Απαγο ρεύεται  η  µεταφο ρά των προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  µε  άλλο  τρόπο .  
    3 .  Επιτρέπετα ι  η  µε ταφορά προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  µε  οχήµατα πο υ δεν  χρησιµοπο ιο ύνται  αποκλε ιστ ικά 
γ ια  την  µεταφο ρά των προ ϊόντων αυτών,  ε φόσον  τα προ ϊόντα αυτά τοποθετούντα ι  σε  ε ιδ ικά ξύλινα κ ιβώτ ια ,  
που έχουν  εσωτερ ική επέ νδυση  από  γαλβανισµένη λαµαρίνα ή  σε  µεταλλ ικά ή  πλαστικά κ ιβώτ ια ,  µε  επαρκή 
χωρητ ικότητα,  τα  οπο ία  κλε ίνουν  ερµητικά  κα ι  χρησιµοπο ιούντα ι  αποκλε ιστ ικά γ ια  τον  σκοπό  της  
µεταφο ράς  αυτής  κα ι  ε ίναι  κατάλληλα γ ια  επαφή  µε  τρό φιµα.  Οµοίως ,  επ ιτρέπεται  µε  τα  ο χήµατα  που 
αναφέ ρονται  στο  προ ηγούµενο  εδάφιο ,  η  δ ιακ ίνηση  και  η  µεταφο ρά,  προς  πώληση προ ϊόντων αρτοπο ι ίας ,  
τα  οπο ία δ ιατ ίθεντα ι  στο ν  καταναλωτή  σε  αε ρο στεγή  συσκευασία ,  το  υλικό  της  οπο ίας  προβλέπεται  από  τον  
Κώδικα Τρο φίµων κα ι  Ποτών.  
   Απαγο ρεύεται  η  µε ταφο ρά,  µε  οπο ιοδήπο τε  τρόπο ,  προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  µε  οχήµατα που µεταφέ ρουν  
ρυπαρά αντ ικε ίµενα ή  τοξ ικές  ύλες  ή  υγρά ,  τα  οπο ία µπορο ύν  να επηρεάσουν ,  µε  ο ιοδήπο τε  τρόπο ,  την  πο ι -
ότητα και  την  υγ ιε ινή των προ ϊόντων αυτών .  
     4 .  Επί  των  συσκε υασιών να υπάρχο υν  ο ι  απαραί τητες  ενδε ίξε ις     η  δε  σήµανση να ε ίναι  σύµφωνη µε  τ ις  
δ ιατάξε ις  σήµανσης  τροφίµων :     
•  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  αριθ .  1169 /2011  ΤΟΥ ΕΥΡ ΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  25ης  Οκτωβρίου 2011  σχε τ ικά µε  την  παροχή πληρο φοριών γ ια  τα  τρόφιµα στους  
καταναλωτές ,  την  τροποπο ίηση των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και  του  Συµβο υλ ίο υ  
(ΕΚ)  αρ ιθ .  1924 /2006  κα ι  (ΕΚ)  αρ ιθ .  1925 /2006  και  την  κατάργηση  της  ο δηγ ίας  87 /250 /ΕΟΚ της  
Επιτροπής ,  της  οδηγ ίας  90 /496 /ΕΟΚ του Συµβουλ ίου,  της  οδηγ ίας  1999 /10 /ΕΚ της  Επ ιτροπής ,  της  
οδηγίας  2000 /13 /ΕΚ του  Ευρωπαϊκο ύ Κοινο βουλίου  και  του  Συµβο υλ ίου,  των  οδηγιών  της  Επ ιτροπής  
2002 /67 /ΕΚ και  2008 /5 /ΕΚ κα ι  το υ  κανονισµού (ΕΚ)  αριθ .  608 /2004  της  Επ ιτροπής .  
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ΠΡ ΟΣΦΕΡ ΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  
     CP V                              ΠΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
     15811000-1                               ΑΡΤΟΣ  
    15810000-9                             ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   
    15812000-1    ∆ΙΑΦ ΟΡ Α ΑΡ ΤΟΣΚΕΥΑΣΜ ΑΤΑ ΖΑΧ ΑΡ ΟΠΛΑΣ ΤΙΚΗΣ  
     
 
   1 .Άρτος :  Η παρασκε υή του  άρτου πρέπε ι  να πληρο ί  όλους  το υς  όρους  κα ι  τ ις  δ ιατάξε ις  του  Άρθρο υ 111  
του Κ.Τ.Π.  το   νε ρό  δε  πο υ θα  xρησιµoπo ιε ί τα ι ,  πρέ πε ι  να ε ίναι  πόσ ιµο .  
•  Άρτος  τύπο υ 70% (Φ ρατζόλα) :  Το  προ ϊόν  θα  παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  σ ιταρ ιού  τύπου  70%,  
νερό ,  ζύµη ,  κα ι  µ ικρή ποσότητα αλατιο ύ  (το  ποσοστό  του προ στ ιθεµένο υ άλατος  δεν  πρέπε ι  να ε ί να ι  
ανώτε ρο  από  1% επί  του  αλε ύρο υ και  να  πληρο ί  το υς  όρο υς  του µαγε ιρικού άλατος ) ,  χωρ ίς  προ σθετ ικές  
ύλες ,  καθαρο ύ  βάρους  75 0  gr ,  συσκευασµένες  σε  χάρτινες  σακούλες  κατάλληλες  γ ια  τρόφιµα,  κλε ισµέ νες 
µε  συνδετ ική µηχανή ή  σε  δ ιαφανές  σε λοφάν.  

• Άρτος  τύπου 55 % (Φ ρατζόλα) :  Το  προ ϊόν  θα παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  σ ιταρ ιού  τύπο υ 55%,  
νερό ,  ζύµη ,  κα ι  µ ικρή ποσότητα αλατιο ύ  (το  ποσοστό  του προ στ ιθεµένο υ άλατος  δεν  πρέπε ι  να ε ί να ι  
ανώτε ρο  από  1% επί  του  αλε ύρο υ και  να  πληρο ί  το υς  όρο υς  του µαγε ιρικού άλατος ) ,  χωρ ίς  προ σθετ ικές  
ύλες ,  καθαρο ύ  βάρο υς  750  gr ,  συσκευασµένες  σε  χάρτινες  σακούλες  κατάλληλες  γ ια  τρό φιµα κλε ισµένες  
µε  συνδετ ική µηχανή ή  σε  δ ιαφανές  σε λοφάν.  

2. Ατοµικά αρτ ίδ ια:   Η παρασκε υή των αρτ ιδ ίων  πρέπε ι  να πληρο ί  όλο υς  τους  όρους  κα ι  τ ις  δ ιατάξε ις  του  
Άρθρο υ 112 ,113  του Κ.Τ.Π. ,  το   νε ρό  δε  που θα xρησιµoπo ιε ίται ,  πρέπε ι  να ε ί ναι  πόσ ιµο .   
1 .  Αρτίδια  τύπου 70  %:  στρογγυλά  ή  φραντζολάκ ι ,  καθαρο ύ βάρους  60  ή  30  g r .   Το  προ ϊόν  θα  
παρασκευάζε τα ι  από  αλε ύρι  σι ταρ ιού  τύπου 70% ,  νερό ,  ζύµη ,  και  µ ικρή ποσότητα αλατιο ύ  (το  πο σοστό   
του  προ στ ιθεµέ νου άλατος  δεν  πρέπε ι  να  ε ίνα ι  ανώτερο  από  1 % επ ί  του  αλεύρου και  να  πληρο ί  το υς  ό ρο υς 
του µαγε ιρ ικού άλατος )  χωρίς  προ σθε τ ικές  ύλες ,  συσκευασµένα σε  αερο στε γε ίς  ατοµ ικές  κλε ισµέ νες  
συσκευασίες  από  δ ιαφανές  σελο φάν.  

2 .  Αρτίδια  τύπο υ 70  %:  στρογγυλά ή  φραντζο λάκ ι ,  καθαρο ύ βάρους  60  ή  30  gr .  Το  προ ϊόν  θα  
παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  σ ιταρ ιού  τύπο υ 70%,  ν ερό ,  ζύµη  χωρίς  προ σθήκη άλατος ,  χωρίς  προ σθε τ ικές  
ύλες ,  συσκε υασµένα σε  αε ροστεγε ί ς  ατοµ ικές  κλε ισµένες   συσκε υασίες  από  δ ιαφανές  σε λοφάν.  

3 .  Αρτίδια  τύπο υ 55  %:  στρογγυλά ή  φραντζο λάκ ι ,  καθαρο ύ βάρους  60  ή  30  gr .  Το  προ ϊόν  θα  
παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  σ ιταριο ύ  τύπου  55%,  νε ρό ,  ζύµη κα ι  µ ικρή  πο σότητα αλατ ιού  (το  ποσο στό   του  
προ στ ιθεµένο υ άλατος  δε ν  πρέπε ι  να  ε ίναι  ανώτερο  από  1 % επ ί  του  αλεύρου  και  να  πληρο ί  το υς  ό ρους  του 
µαγε ιρικο ύ άλατος) ,  χωρ ίς  προσθε τ ικές  ύλες ,  συσκευασµένα  σε  αε ροστεγε ίς  ατοµ ικές  κλε ισµένες 
συσκευασίες  από  δ ιαφανές  σελο φάν.  

4 .  Αρτίδια  τύπο υ 55  %:  στρογγυλά ή  φραντζο λάκ ι ,  καθαρο ύ βάρους  60  ή  30  gr .  Το  προ ϊόν  θα  
παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  σι ταρ ιού  τύπου 55 %,  ν ερό ,  ζύµη χωρίς  προσθήκη άλατος ,  χωρίς  προ σθετ ικές  
ύλες ,  συσκε υασµένα σε  αε ροστεγε ί ς  ατοµ ικές  κλε ισµένες   συσκε υασίες  από  δ ιαφανές  σε λοφάν.   

5 .  Αρτίδια  τύπου 90 %:  στρογγυλά ή  φραντζο λάκ ι ,  καθαρο ύ βάρους  60  ή  30  g r .  Το  προ ϊόν  θα  
παρασκευάζε τα ι  από  αλεύρι  τύπο υ 90% κα ι  προσθήκη ξηράς  γλουτένης ,  νερό ,  ζύµη και  µ ικρή πο σότητα  
αλατ ιού  ( το  ποσοστό   του  προ στ ιθεµένο υ άλατος  δεν  πρέπε ι  να ε ίνα ι  ανώτε ρο  από  1% επί  του  αλεύρο υ και  
να πληρο ί  το υς  όρους  το υ µαγε ιρ ικού άλατος) ,  χωρίς  προ σθετ ικές  ύλες ,  συσκευασµένα  σε  αε ρο στεγε ίς  
ατοµ ικές  κλε ισµένες  συσκευασίες   από  δ ιαφανές  σε λοφάν.  

3.  Ψωµί  του  τοστ:  σε  συσκευασία των 480  –  1000  gr  παρασκε υασµένο  από  αλεύρ ι  τύπου 55%  νε ρό ,  ζύµη  
και  µ ικρή  ποσό τητα  αλατ ιού  ( το  πο σοστό   του  προστιθε µένου άλατος  δεν  πρέ πε ι  να ε ίναι  ανώτερο  από  1% 
επί  του  αλεύρου και  να πληρο ί  τους  ό ρους  του µαγε ιρικο ύ άλατος) ,  χωρ ίς  προ σθετ ικές  ύλες ,  συσκε υασµένο  
αερο στε γώς  σε  φέτες  σε  δ ιπλή  συσκευασία από    δ ιαφανές  σε λοφάν.  
4.    Λαγάνα πο λυτελε ίας  (Άρθρο  113  του Κ.Τ.Π . )  ,   άνω των 750  γραµµαρίων πε ρίπο υ,  κλασσικό  σχήµα  
λαγάνας ,  παρασκευασµένη  µε  το  παραδο σιακό  τρόπο ,  από   αλεύρ ι   τύπο υ 70%,  αλεύρι  κ ί τρ ινο  ψιλό ,  νε ρό ,  
µαγιά  2 % επ ί  του  αλεύρου ,  αλάτ ι  έ ως  2 % επ ί  του  αλεύρου,  µαστ ίχα πε ρ ίπου  0 ,5  επ ί  το ις  χ ιλ ίο ις ,  σουσάµ ι  
προα ιρετ ικά κα ι  µαυρο σήσαµο .  
    Η παρασκευή των παραπάνω ε ιδών  να  γ ίνεται  αυθηµε ρόν ,  η  δε  συσκε υασία να πραγµατοπο ιε ίται  αφού 
έχουν  αποκτήσε ι  τη  θερµοκρασία  του περ ιβάλλοντος .   
ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣ Η  
 Επί  των  συσκε υασιών των ανάλατων προ ϊόντων  να  υπάρχε ι  δ ιακρι τ ική σήµανση πο υ θα τα  ξεχωρίζε ι  από  
τα υπόλο ιπα.      
 
 5 .   ∆ιάφορα αρτοσκε υάσµατα ζαχαροπλαστ ικής(  Άρθρο  114  του Κ.Τ.Π. )  
1 .  ΚΟΥΡ ΑΜΠΙΕ∆ΕΣ:  Ο ι  κουραµπιέ δες  πρέπε ι  να έ χουν  παρασκε υασθε ί  µε  τον  παραδο σιακό  τρόπο  από  
αγνά υλικά,  να ε ίναι  καλά  ψηµένο ι  και  να  έχουν  την  κανον ική και  νόµ ιµη υγρασία τους .  Τα υλικά  
παρασκευής  πρέπε ι  να ε ίναι  άριστης  πο ιό τητας  κα ι  φρέ σκα σύµφωνα µε  τ ις  αγορανο µικές  δ ιατάξε ις .  Πρέ πε ι  
να παρασκευάζονται  ό χ ι  νωρίτε ρα από  µ ία  µέρα πρ ιν  την  παράδο σή τους .  
2 .  ΜΕΛΟΜ ΑΚΑΡ ΟΝΑ: Τα µελο µακάρονα πρέπε ι  να έχουν  παρασκευασθε ί  µε  τον  παραδοσιακό  τρόπο  από  
αγνά υλ ικά ,  να ε ίναι  καλά ψηµένα κα ι  να έχουν  την  κανον ική κα ι  νό µιµη υγρασία το υς .  Τα υλικά 
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παρασκευής  πρέπε ι  να ε ίναι  άριστης  πο ιό τητας  κα ι  φρέ σκα σύµφωνα µε  τ ις  αγορανο µικές  δ ιατάξε ις .  Πρέ πε ι  
να παρασκευάζονται  ό χ ι  νωρίτε ρα από  µ ία  µέρα πρ ιν  την  παράδο σή τους .  
3 .    ΚΟΥΛΟΥΡ ΑΚΙΑ:  Τα  πασχαλ ινά κουλουράκ ια πρέπε ι  να έχουν  παρασκε υασθε ί  µε  τον  παραδο σιακό 
τρόπο  από  αγνά υλ ικά,  να ε ίναι  καλά ψηµένα και  να έ χουν  την  κανονική και  νόµ ιµη υγρασία τους .  Τα  
υλ ικά παρασκε υής  πρέπε ι  να ε ίναι  άριστης  πο ιό τητας  και  φρέ σκα,  σύµφωνα µε  τ ις  αγορανο µικές  δ ιατάξε ις .  
Πρέπε ι  να παρασκευάζονται  ό χ ι  νωρίτε ρα από  µία  µέρα πρ ιν  την  παράδο σή το υς .  
4 .   ΤΣΟΥΡ ΕΚΙΑ:  Τα  τσο υρέκ ια  πρέπε ι  να έ χουν  παρασκευασθε ί  µε  τον  παραδο σιακό  τρόπο  από   αγνά  
υλ ικά ,  να ε ίνα ι  καλά ψηµένα κα ι  να έχουν  την  κανονική και  νόµιµη υγρασία  τους .  Τα υλικά παρασκευής  
πρέπε ι  να ε ί να ι  άριστης  πο ιότητας  κα ι  φρέσκα,  σύµφωνα µε  τ ις  αγο ρανοµικές  δ ιατάξε ις .  Πρέπε ι  να  
παρασκευάζο νται  ό χ ι  νωρί τερα από  µ ία  µέρα πρ ιν  την  παράδο σή τους .  
5 .    ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ:  Η Βασιλόπι τα πρέπε ι  να έχε ι  παρασκευασθε ί  µε  τον  παραδοσιακό  τρόπο  από  αγνά  
υλ ικά ,  να ε ίνα ι  καλά ψηµένη και  να έχε ι  την  κανονική και  νό µιµη υγρασία της .  Τα υλικά παρασκε υής  
πρέπε ι  να ε ί να ι  άριστης  πο ιότητας  κα ι  φρέσκα,  σύµφωνα µε  τ ις  αγο ρανοµικές  δ ιατάξε ις .  Πρέπε ι  να  
παρασκευάζε τα ι  όχ ι  νωρί τερα από  µία  µέ ρα πριν  την  παράδο σή της .  

Οι  Βασιλόπ ιτες  κα ι  τα  Τσουρέκ ια  πρέπε ι  να περ ιέχο υν  υποχρε ωτ ικά  λ ιπαρές  ύλες  και  µ ια  από  τ ις  φυσικές 
γλυκαντ ικές  ύλες .  Απαρα ίτητα  συστατ ικά  γ ια  την  παρασκε υή  τους  ε ίνα ι  γάλα ,  βούτυρο ,  αυγά,  λ ιπαρές  ύλες ,  
γλυκαντ ικές  ύλες ,  µαγ ιά  και  αλε ύρ ι .  Το  βάρος  τους  να ε ίνα ι  1 .000  –  2000   gr .  καθαρό  γ ια  τ ις  βασ ιλόπι τες  
και  τα  τσουρέκια (πλε ξούδες) ,  γ ια  τ ις  ατοµ ικές  βασιλόπ ιτες  και  γ ια  τα  ατο µικά τσουρέκ ια το  βάρος  να 
ε ίνα ι   100-120  gr  περ ίπου.   
Οι  συµµετέ χοντες  γ ια  όλα τα παραπάνω προ ϊόντα υποχρεούντα ι    να  καταθέτο υν  δε ίγµατα των  
προ σφε ρόµενων προ ϊόντων ,  επ ί  πο ινή αποκλε ισµο ύ.  
Η ώρα παράδοσης  αυστηρώς  ορ ιζό µενη θα ε ίναι  η   0 7 .00  π .µ .    
 
Οι  συµµε τέχοντες  πρέπε ι  να προσκο µίσουν:  

 
  1 .  Άδε ια  λε ι τουργ ίας  της  Επιχε ίρησης  από  την  αρµόδ ια Υπηρεσ ία και  σε  περίπτωση που ο  συµµετέ χων  
έχε ι  την  έ δρα του εκτός  Νοµού Αττ ικής  και  άδε ια  λε ι τουργ ίας  του  υποκαταστήµατος  στο  Νοµό  Αττ ικής ,  
εφόσον  υπάρχε ι .  

2 .   Ισχύον  Πιστοπο ιητ ικό  περ ί  εφαρµο γής  συστήµατος  δ ιαχε ίρ ισης  της  ασφάλε ιας  των  τροφίµων [ΚΥΑ 
487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύµφωνα  µε  τ ις  απα ιτήσε ις  το υ  προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005  το  οπο ίο  θα  έχε ι  
χορηγηθε ί  από   κατάλληλα δ ιαπ ιστευµένους  φο ρε ίς  Π ιστοπο ίησης  από  τον  ΕΣΥ∆ για  την  παραγωγή –  
παρασκευή -  ε πεξε ργασία,  αποθήκευση,  δ ιακ ίνηση και  ε µπορ ία των προ ϊό ντων.   
Επίσης ,  θα πρέπε ι  να προσκοµ ίζε ι  τα  αποτε λέ σµατα των µικρο βιο λογ ικών και  χηµικών αναλύσεων των 
προ ϊόντων,  πο υ πραγµατοπο ιε ί  στα πλα ίσια  το υ αυτο ελέγχο υ,  κάθε  φορά που αυτό  ζητε ίται .  
  Σε  περίπτωση πο υ ο  συµµετέχων στον  δ ιαγωνισµό  δεν  ε ίνα ι   παραγωγός  ή  παρασκευαστής  θα πρέπε ι  να 
επ ισυνάψε ι :   
       1 ο ν   Ισχύον  Πιστοπο ιητ ικό  πε ρ ί  εφαρµο γής  συστήµατος  δ ιαχε ίρισης  της  ασφάλε ιας  των  τρο φίµων  
σύµφωνα µε  τ ις  απαι τήσε ι ς  του  προτύπου ΕΝ IS O 22000:2005 το  οπο ίο  θα έχε ι  χορηγηθε ί  από   κατάλληλα  
διαπ ιστευµένους  φορε ίς  Π ιστοπο ίησης  από  τον  ΕΣ Υ∆ για  την  παραγωγή –  παρασκευή των προ ϊόντων.  
       2 ο ν  Υπεύθυνη δήλωση  του  παραγωγο ύ –  παρασκευαστή ή  συσκε υαστή ό τ ι  έ λαβε  γνώση των όρων της  
δ ιακήρυξης  κα ι  θα προµηθεύε ι  τον  συγκεκριµένο  προ µηθε υτή µε  τα  προ ϊόντα σε  περίπτωση κατακύρωσης  σε  
αυτόν  το υ δ ιαγωνισµού.    
   
      3  Η µεταφο ρά θα γ ί νετα ι  µε  καθαρά κα ι  απο λυµασµένα µε ταφο ρικά µέσα και  µέ χρ ι  τους  χώρο υς  
αποθήκευσης  του Νοσοκο µε ίου .  
    Τα µεταφο ρικά µέσα,  πρέπε ι  να ε ίναι  ε φοδ ιασµένα µε  Βεβαίωση  Καταλληλό λητας  Οχήµατος  από  
Υγε ιονο µικής  πλευράς ,  η  οπο ία εκδ ίδεται  από  τ ις  κατά τόπους  ∆ιευθύνσε ις  ∆ηµόσιας  Υγε ίας  των  
Περ ιφε ρε ιών  κα ι  Άδε ια  Κυκλοφο ρίας  Οχήµατος  Μεταφοράς ,  η  οπο ία  εκδ ίδετα ι  από  τ ις  κατά  τόπους  
Κτηνιατρ ικές  Υπηρεσ ίες .  
  Κατά  την  ώρα παράδοση ο  µεταφο ρέας  θα πρέ πε ι  να δ ιαθέτε ι  Βιβλ ιάρ ιο  υγε ίας  κα ι  να φέρε ι  κατά την  
δ ιάρκε ια  των  χε ιρ ισµών παράδο σης  των τρο φίµων όπου απαι τε ί τα ι ,  γάντ ια  µιας  χρήσης .  
 
  Ο προµηθε υτής   υπο χρεούτα ι  να  παραδίδε ι  τα  τρόφιµα  ως  προς  το  ε ίδος  και  την  ποσότητα,  σύµφωνα µε  
την  δοθε ίσα παραγγε λία  του  Νοσοκοµε ίου ,  όπως  ε π ίσης  και  να παρέχε ι  στην  επ ιτροπή παραλαβής  κάθε  
πληρο φορία  κα ι  στο ιχε ίο  που θα του ζητε ίτα ι  σχετ ικά  µε  τον  προ σδ ιο ρισµό  του ε ίδους .  
Τα ε ίδη και  ο ι  πο σότητες  θα παραδίδονται  µετά από  έγγραφη παραγγε λία ,  η  ο πο ία θα δ ίδε τα ι  24  ή  48  ώρες ,  
ανάλο γα µε  την  δ ιατηρησιµότητα του τροφίµο υ,  πριν  την  παράδο ση.    
 
    ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑ 

1 .  Κ.Τ.Π.  άρθρα 111 ,112 ,113,  114 .  

2 .  Αγο ρανο µική ∆ιάταξη 14 /89 .  
3 .   Ο∆ΗΓΙΑ 96 /5 /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ ΟΠΗΣ της  16ης  Φε βρο υαρίο υ 1996 .  
4 .  ΝΟΜ ΟΣ 3526/2007  -  ΦΕΚ 24 /Α' /9 .2 .2007  Παραγωγή κα ι  δ ιάθεση προ ϊόντων αρτοπο ι ίας  κα ι  

συναφε ίς  δ ιατάξε ις .   
5 .   Α.  ο ικ .  4730 /209 /Φ.17 .1 /2008 .  
6 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002  γ ια  την  ιχνηλασιµότητα των τροφ ίµων.   
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7 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004   Κανον ισµός  Υγ ιε ινής  Τροφίµων:  Θέ τε ι  γεν ικούς  κανόνες  υγ ιε ινής  και  
ασφάλε ιας  τροφίµων πο υ εφαρµόζονται  σε  ό λα τα στάδ ια  της  αλυσίδας  παραγωγής  τρο φίµων,  από  το  
χωράφι  ή  το  στάβλο  µέχρ ι  τον  τελικό  καταναλωτή.  Με  τον  κανονισµό  αυτό  ο  «παραγωγός  τρο φίµων » 
-  όπως  ο ρί ζεται  στο  κε ίµενο ,  φέρε ι  την  πλήρη ευθύνη γ ια  την  ασφάλε ια  των  τρο φίµων που παράγε ι ,  
δ ιακ ινε ί ,  δ ιαθέ τε ι .  

8 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008  γ ια  την  τροποπο ίησης  του Παραρτήµατος  Ι Ι  του  Κανονισµού (ΕΚ)  
αρ ιθµό .  852 /2004 .  

9 .  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005  σχε τ ικά µε  τα  µ ικροβ ιολο γικά   κρι τήρ ια  των  τρο φίµων .  

10 .  Κανονισµός (ΕΚ) αρ ιθ .  1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του  Συµβουλ ίου της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003  σχετ ικά  µε την  ιχνηλασιµότητα και  την επ ισήµανση γενετ ικώς 
τροποποιηµένων οργαν ισµών και  την ι χνηλασιµότητα τροφίµων και  ζωοτροφών που 
παράγονται  από γενετ ι κώς τροποποιηµένους οργανισµούς ,  και  γ ια την τροποποίηση της 
οδηγ ίας 2001/18/ΕΚ.  

11 .  Κανονισµός  466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρ ια  γ ια συγκεκρ ιµένους ρυπαντές και  τ ις  όποιες 
τροποποιήσεις  αυτού.  

12 .  Κανον ισµός  396 /2005/Ε.Κ  του Ευρωπαϊκού Κοινο βο υλ ίου  και  το υ  Συµβουλ ίου  γ ια  τα  ανώτατα ό ρια  
καταλο ίπων φυτοφαρµάκων στα τρό φιµα κα ι  γ ια  την  τροποπο ίηση της  Οδηγίας  91 /414 /ΕΟΚ του  
Συµβουλίου.   

13 .  Οδηγ ία  90 /642 /ΕΟΚ του Σ υµβουλίου  που  αφο ρά  τον  καθορ ισµό  των ανωτάτων  περ ιεκτ ικοτήτων  γ ια  
τα  κατάλο ιπα  των φυτο φαρµάκων  επάνω ή  µέ σα σε  ο ρισµέ να  προ ϊόντα  φυτικής  προέλευσης ,  
συµπε ριλαµβανο µένων των  οπωροκηπε υτ ικών και  τ ις  όπο ιες  τροποπο ιήσε ις  αυτής .   

14 .  Οδηγ ία  89 /107 /ΕΟΚ.  σχετ ικά µε  τα  πρό σθετα των  τρο φίµων  
       κα ι  όπως  έχε ι  αυτή τροποπο ιηθε ί .   
15 .  Υ2 2600/2001  (Ποιότητα νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης)  κα ι  ΦΕΚ Β΄ 630 /20 07 .  

   16 .  Κανονισµός  178 /2002   (εφαρµογή του  άρθρο υ 18  )  γ ια  την  ιχνηλασιµότητα των τρο φίµων της  και  η  
εφαρµο γή  του  άρθρου  11  του Κ.Τ.Π  παράγρ.  13  περί  ενδε ίξε ως  αναγνώρισης  παρτ ίδας  προ ϊόντος  
και  της  οδηγ ίας  92 /59  Ε .Ο .Κ του  Συµβουλ ίου γ ια  την  γεν ική ασφάλε ια  των  τρο φίµων.  

17 .  ΚΥΑ 487/2000  (ΦΕΚ1 219β/4 .10 .2000)  σύµφωνα µε  τ ις        απα ιτήσε ις  Κο ινοτ ικής  Οδηγ ίας  93 /43 /ΕΟΚ 
και  τον  Κανον ισµό  178 /20 02  του Ευρωπαϊκο ύ Κοινο βουλίου.  

18 .   Κανον ισµός   1935 /20 04  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  κα ι   το υ  Συµβο υλ ίου σχετ ικά  µε  τα  υλ ικά  και  
αντ ικε ίµενα που προο ρίζοντα ι  να έρθουν  σε  επαφή  µε  τα τρόφιµα και  µε  την  κατάργηση των  
οδηγιών  80 /590 /  ΕΟΚ και  89 /109 /ΕΟΚ.      

 19 .   Κανον ισµός  2023 /2006  της  Επι τροπής  σχε τ ικά µε  την  ο ρθή  πρακτική παραγωγής  υλ ικών κα ι  
αντ ικε ιµένων πο υ προορ ίζοντα ι  να έλθουν  σε  επαφή µε  τα τρόφιµα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, ∆ΟΥ Ηρακλείου 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ   

ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………, µε έδρα ………………................, οδός …………………....................., 
αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
Τιµή Προσφοράς 

(στο σύστηµα)         

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΚΑΙΖΕΡ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 60 ΓΡ 
   

2 ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΛΕΥΚΟ 60 ΓΡΑΜ.    

3 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ    

4 
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΑ ΣΕ 

ΚΙΛΑ 
   

5 ΛΑΓΑΝΑ ΣΕ ΚΙΛΑ    

6 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΣΕ 

ΚΙΛΑ 
   

7 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ    

8 
ΨΩΜΑΚΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

ΛΕΥΚΟ 150 ΓΡΑΜ. 
   

9 
ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

ΜΕΓΑΛΟ 
   

10 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 

   

…………………………………………… 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα προµηθευτή) 

 
* Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής 
πώλησης του είδους,  κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού στον Φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766,  ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ    

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆/νση Λεωφ. Κνωσσού 

 
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………………. του µηνός……………………………., οι υπογράφοντες 

το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία Πανεπιστηµιακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και   εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιοικητή 

…………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ……………… ∆/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

…………………………… , ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του ∆.Σ……………………………, ο οποίος , 

νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  για  την   προµήθεια  που  

κατακυρώθηκε µε την απόφαση    …………………………………. του ∆ιοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- 

Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  
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Με την µε αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση του ∆.Σ. του Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 

της παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία ………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του µε αρ. ……../2016 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού ∆ηµόσιου Άνω των Ορίων (∆ιεθνούς) ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστηµιακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει 

την προµήθεια µέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισµού στον δεύτερο ονοµαζόµενο στο εξής «Ανάδοχος» 

ο  οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην παρούσα 

σύµβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τους  όρους της  παρούσας σύµβασης, τους οποίους, η Εταιρεία 

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνοµολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συµβαλλοµένων µερών,  

θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόµων οριζόµενες συνέπειες, σε βάρος του 

παραβάτη. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», το Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων 

περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ νοµικών 

προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν. 3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 

4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε 

προµηθευτής, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και τo 

ποσοστό έκπτωσης µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
Η συνολική ποσότητα των κατακυρωµένων  ειδών δεν είναι δεσµευτική για τα Νοσοκοµεία, µπορούν να 

αυξοµειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης οι επί µέρους ποσότητες  ανάλογα µε τις ανάγκες των 

Νοσοκοµείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισµό σύµβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, ή η Νοµαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκοµείο (από σύµβαση, δωρεά ή αποθέµατα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες 

του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του προµηθευτή µπορεί να 

µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω τιµές. 

 

 

 



 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2016 

45 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου καθηµερινά και τα Σάββατα. 

Η παράδοση θα γίνει εργάσιµες ηµέρες από 8:00 – 13:00 µ.µ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή αρνήσεως του προµηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν 

είδος, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

        ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα 

υπογραφής αυτής. ∆ύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµές µε την 

σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή .  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε 

τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της 

αµοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να 

λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της 

λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση 

του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του  αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ’ ονόµατι του  

προµηθευτή, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος του 

ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (Τιµολόγιο, Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 

ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.). 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.                   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προµήθεια των ειδών, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της µε αρ. ………./ 2016 ∆ιακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά 

που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκοµείο από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, 
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σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε αρ. ………./ 2016 ∆ιακήρυξης.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# 

αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος µέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ισχύουν 

οι όροι του µε αρ. ………../2016 ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, η 

οικονοµικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης,  καθώς επίσης 

και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών. 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα αποκλεισµένου 

κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόµιµα από 

τους συµβαλλόµενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στο αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του στο 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προµηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 


