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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ :      2094                                               

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ  
ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ 

ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 
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ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ   

Για ηην ππομήθεια  « ΦΩΣΟΑΛΣΗΓΡΑΦΗΘΟΤ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ »  
CPV 42900000-5  

πποϋπολογιζμόρ: 2.800,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 23%. 

 
 

 
 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ  

 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

Ηκεξνκελία   :11/3/2015 

Ηκέξα       : Σεηάξηε   
Ώξα          :12:00π.κ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γξ. Πξνκεζεηψλ  Ννζνθνκείνπ  ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 42900000-5   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  2.800,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ωο ε πξφζθιεζε 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 
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Σν  ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΠΑΗΓΩΛ ΠΔΛΣΔΙΖ   

Έρνληαο ππφςε ,  

Α. Σελ αξηζκ Γ 14/5.2.2015 απφθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ΓΝΠΠ , ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο, β)  ε ζθνπηκφηεηα δαπάλεο 2.800,00€ 
γ) ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δ) θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε 

Β. Σνλ λ. 3867/2010, άξζξν 27 παξ. 11 (κέρξη 45.000,00 επξψ) δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ άιιν 
φξγαλν ζπληάζζεη : 

ΠΡΟΘΙΖΖ  ΘΑΣΑΘΔΖ  ΠΡΟΦΟΡΩΛ ΓΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΦΩΣΟΑΛΣΗΓΡΑΦΗΘΟΤ  

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ  CPV 42900000-5   ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ 2.800,00€. 
 

1. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 

1.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώ-

ζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

ππό αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέ-

ινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή 

ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Σπκθσλία Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθό-

ζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ πνιπκε-

ξώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ Γύξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΕΚ (αξ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή πξνεξρόκελα από ηξίηεο ρώξεο πνπ έ-

ρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη ηα νπνία πιεξνύλ ηνπο όξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο. 

1.2 Οη ελώζεηο πξνζώπσλ δελ ππνρξενύληαη λα πεξηβιεζνύλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζόκελε 

κε ηελ παξνύζα Υπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζώπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δη-

θαηνύηαη, εθ’ όζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Σύκβα-

ζεο, λα δεηήζεη από ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενύηαη λα ην πξάμεη. 

1.3 Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Ειιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα είλαη εγγε-

γξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθό. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα απν-

δεηθλύνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ηνπ θξάηνπο εγθα-

ηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό, θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Δ. 60/2007. 

1.4Σηε ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ν όξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά όιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
  

 
2.  Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Οη ππνςήθηνη (Πξνκεζεπηέο/Αλάδνρνηη [ζεκεηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ φηαλ 
πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα πιηθψλ ή ΑΝΑΓΟΥΟ φηαλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο] πξέπεη λα 

ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε  ην αξγφηεξν 

κέρξη ηιρ 11/3/2015 ημέπα Σεηάπηη    και ώπα 12.00   ζηο ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΠΑΗΓΩΛ 
ΠΔΛΣΔΙΖ  ΘΣΖΡΗΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ ΗΠΠΟΘΡΑΣΟΤ 8, 

15236 ΠΔΛΣΔΙΖ 
Πξνζθνξέο πνπ Θα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 
 

3.  Υπόνορ –ηόπορ διενέπγειαρ  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν.Π.Π επί ηεο νδνχ 
Ηπποκπάηοςρ 8, ΣΘ 15236 Πενηέλη  ζηιρ  11/3/2015 ημέπα Σεηάπηη    και ώπα 12.00    , 

αμέζυρ μεηά ηην λήξη ηος σπόνος καηάθεζηρ πποζθοπών . 
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4. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ηα αθφινπζα 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 , ζην Π.Γ. 60/2007 θαη 
ζηνλ Ν 4250/2014 άξζξν 3 εηδηθφηεξα:  
 
 

Α. Έλληνες Πολίηες 

 
α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε η-
ζρχεη κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

2.  Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππν-
βάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.   

3.  ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986(Α/75), πξέπεη: 

3.1  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέ-
ξνληεο.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξν-
ληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

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

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

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

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

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

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξ-

ζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θή-
ξπμεο πηψρεπζεο, ή 

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

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβη-
βαζκνχ  ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκ-
βηβαζκνχ,  

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπε-
ηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
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 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνη-

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγε-
γξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ. 
 

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

 
 

3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγ-
γεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθα-
λφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: 
Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε  εκεξνκελία 

ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελί-

αο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγει-
καηηθφ παξάπησκα 

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

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

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

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

ηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 

 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 
4. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν, 
φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 

4.1.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηα-
γσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

4.2.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο ηεο δεηνχ-

κελεο πνζφηεηαο ή νξηζκέλα  κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

Β. Αλλοδαποί 
α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχ-
εη, κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππν-
βάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.   

3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986(Α/75), πξέπεη:  

3.1  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέ-
ξνληεο.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξν-
ληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1.γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θά-
πνην απφ ηα αθφινπζα: 

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

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

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

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

1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθί-
αο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξ-

ζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θή-
ξπμεο πηψρεπζεο, 

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβη-
βαζκνχ  ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκ-
βηβαζκνχ, ή 

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνη-

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

 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγε-
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γξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ. 
 

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

 

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

3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγ-
γεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο 
ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ή-
ηνη: 
Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε  εκεξνκελία 

ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελί-

αο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα 

 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκε-
ζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσλη-
ζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 
1. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηά-

ζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ,  
2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο,  
3. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπ-

ηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 

 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 
5. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν, φπνπ 
απαηηείηαη απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

3.3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηα-
γσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007. 

3.4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη κε  εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα 

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

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 
Γ. ΛΟΚΗΘΑ ΠΡΟΩΠΑ 

Όλα ηα αναθεπόμενα υρ ανυηέπυ δικαιολογηηικά ζηο άπθπο 10 ηηρ παπούζηρ 

διακήπςξηρ, πος αθοπούν ηοςρ «Α. Έλληνερ Πολίηερ» και « Β.Αλλοδαποί Πολίηερ» . 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο 

πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο 

εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

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

Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο  

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή βεβαί-

σζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΔΚ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

Α.Δ.) ή ηηο ζρεηηθέο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Π.Δ.).  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75) ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ππνβαιιφκελν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο.   

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

 Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπν-

πνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε 

απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 3Α ή 3Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαη-

ξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, 

πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, 

απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθί-
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νπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν 

Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

Γ. ΤΛΔΣΑΗΡΗΚΟΗ  

Θαηά πεπίπηυζη, ηα δικαιολογηηικά πος πποβλέπονηαι ανηιζηοίσυρ ανυηέπυ, ζηο 

άπθπο 10 ηηρ παπούζηρ διακήπςξηρ, πος αθοπούν ηοςρ «Α. Έλληνερ Πολίηερ» « 

Β.Αλλοδαποί Πολίηερ» Γ «Λομικά ππόζυπα.»  

 

. Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

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

 

Γιεσκρινίζεηαι όηι: βάζεη Ν 4250/14 άξζξν 3 ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ σο άλσ ππεπ-

ζύλσλ  δειώζεσο πξέπεη λα έρεη   εκεξνκελία  εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 

 

 Γηα ηηο ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηα-

θύξσζεο ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. 

Η κε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο: 
 

5. Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Θεσξείηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο . Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (couner) ζην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ. φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε (αξηζκ. πξση.).  

Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη 
ηελ έλδεημε «Λα μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». 

Γελ Θα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη 

ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Οξγαληζκφ έγθαηξα. 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο  νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 

πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ 

ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ Θα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο Θα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο. 

 
 

6. Πεπιεσόμενο πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη ζε δύο ανηίγπαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη επί ποινή αποκλειζμού, φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. ηνλ θπξίσο 
θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη:   

 Α. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ»,πεξηιακβάλεη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ  δικαιολογηηικά θαη ζηνηρεία. εκεηψλεηαη φηη επί πνηλή απφξξηςεο 
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ζηνλ θάθειν απηφ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

Β.  Φάκελορ «Σεσνική πποζθοπά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηελ Τπνελφηεηα 2.2 

εκεηψλεηαη φηη επί πνηλή απφξξηςεο ζηνλ θάθειν απηφ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

 

Γ. Φάκελορ «Οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο πεξηέρεη ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Τπνελνηήησλ 2.3, 2.4, θαη 2.5  ηεο δηαθήξπμεο. Όιεο νη 

ζειίδεο ηνπ θαθέινπ απηνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο.  

ηνλ γεληθφ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  δειαδή 1η .Τ.Πε. ΑΣΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟ-
ΚΔΗΟ ΠΑΗΓΩΛ ΠΔΛΣΔΙΖ.  

3. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη e-mail)  

Όινη  νη επί κέξνπο θάθεινη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο αλσηέξσ ελδείμεηο κε κφλε δηαθνξά αληί ηεο 

έλδεημεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ην είδνο ηνπ επί κέξνπο θαθέινπ («ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»). 

Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 

κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε 

ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, επί ποινή απόππιτηρ, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη 

λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 

πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεοησλπξνζθνξψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα ηε 
δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο λα αλαθέξνπλ ζε 

ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο 
ηνπο.  

Πεπιεσόμενα Φακέλος Σεσνικήρ Πποζθοπάρ  

ηο θάκελο ηεσνικήρ πποζθοπάρ πεπιλαμβάνονηαι:  

Η ηερληθή πξνζθνξά κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζα πξνζθέξεηαη:  

α) ζε ηλεκηπονική μοπθή (CD-R  , DVD-R η flash memory), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα 
(prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα 

ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

β) ζε ένηςπη μοπθή ειρ διπλούν, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη ζε κάθε ζελίδα.   
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Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έληππεο θαη  ειεθηξνληθήο κνξθήο επηθέξεη ποινή απόππιτηρ. 
  

Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ππνρξενχηαη, κε ποινή απόππιτηρ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, να δηλώζει ζηε πξνζθνξά ηνπ, ηελ επισειπημαηική μονάδα ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ πξνζθεξφκελν πξντφλ και ηον ηόπο εγκαηάζηαζήρ ηηρ.  

Όηαλ  ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή  ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, πνπ δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά, πξέπεη λα 
επηζπλάςεη και ςπεύθςνη δήλυζή ηος ππορ ηον θοπέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ έρεη δεζκεπηεί έλαληί ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.  

Πξνζθνξά  ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ  δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ 
πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο Πνιηηηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί 
ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ, θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) κελψλ έσο θαη ηξηψλ (3) εηψλ ή 
νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995.  

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 

πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ  αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα 
επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζείζαο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή 

ηνπο πξνζθέξνληεο θαη' αλαινγία. 

Η θαηαβνιή ησλ  ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, 

δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 

ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ 
αμηνινγείηαη. 

Πξηλ  θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαηαξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο  πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη  κε βάζε 

ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο  κπνξεί λα εγθξηζεί 
αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 

Πεληέιεο.  

Δμποπικά θςλλάδια ππυηόηςπα (PROSPECTUS), ηεσνικά θςλλάδια, ή άιια έγγξαθα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή απφ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ζπκκφξθσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

      Πξέπεη  λα είλαη πξσηφηππα (φρη θσηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πξέπεη επίζεο 
λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  
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      ε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη δηάθνξα  απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηα 
Prospectus, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο 

ηνπ κεραλήκαηνο  θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο  ή εθπξνζψπνπο.  

      ηελ  πεξίπησζε απηή, ε επηζηνιή ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ πξνκήζεηα 

πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πξσηφηππε θαη επηθπξσκέλε απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο 
φπνπ αλήθεη ε εηαηξία. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο θαζψο λα ππάξρεη 

θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε, λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε θαη λα είλαη ζεσξεκέλε απφ Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. Δπηζηνιέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηη γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε 

(αληηδξαζηήξηα θαη δηάθνξα αλαιψζηκα) ππάξρνπλ αληίζηνηρα θύλλα δεδομένυν αζθαλείαρ, ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, ηα νπνία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πξψηε παξάδνζε ηνπ είδνπο.   

 Πιήξεο "θύλλο ζςμμόπθυζηρ – ηεκμηπίυζηρ", ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη 
αλαιπηηθά, γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο, (αλά 

παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θ.ι.π.) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά 
εγρεηξίδηα (π.ρ. βιέπε prospectus No……., ζειίδα ……) θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Δάλ ε πξνζθνξά έρεη 

απνθιίζεηο απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απνθιίζεηο απηέο. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ 

κνλνιεθηηθά ("ΝΑΙ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, 
κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη. 

 Σερληθέο  πξνδηαγξαθέο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία ηνπ  θαηαζθεπαζηή πσο 
πιεξνχληαη, ζα ζεσξείηαη φηη δελ πιεξνχληαη εθηφο αλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο είλαη δπλαηή ε 

απφ απηή αλεμάξηεηε εμαθξίβσζή ηνπο.   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ   ΦΤΛΛΟΤ  ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

Παξάγξαθνη 

Σερληθήο  

Πεξηγξαθήο 

πκθσλία  ή κε 
Υαξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζθεξνκέλνπ πιηθνχ 

Αλαθνξά ζε Σερληθά Δγρεηξίδηα ή Prospectus 

   

   

   
 

  
  

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ηνπο ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – 
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ θ.ι.π. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.  

 
 

Πεπιεσόμενα θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ  

Πεξηέρεη  ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-R  , DVD-R η flash memory),  

β) ζε ένηςπη μοπθή ειρ διπλούν, ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη ζε κάθε ζελίδα.  
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Ζ οικονομική πποζθοπά θα αναθέπεηαι ζε  ποζό  ππο  και με επιβάπςνζη ΦΠΑ. Θα ππάξρεη 
μερσξηζηή αλαθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο  ππο  και με επιβάπςνζη ΦΠΑ 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έληππεο θαη  ειεθηξνληθήο κνξθήο επηθέξεη πνηλή  απφξξηςεο.   

 
7. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο  ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο  γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο 
απφ  ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

      Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν  ηνπ αλσηέξσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

      Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα εθαηφλ πελήληα (150) επηπιένλ εκέξεο εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ζε απνδνρή 
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα αλαλεψζνπλ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, αλ απηέο δελ 

ηζρχνπλ, θαη γηα ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο. 

      ε  πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη πξνκεζεπηέο  δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ.  

      Οη  δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή  κέξνο ηεο κεηά 

ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή  κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

 ε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

 Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.  

  

  
Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ και Κεπική ςποβολή πποζθοπών  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε ηεο 
δηαθήξπμεο, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο.    

Δναλλακηικέρ  πποζθοπέρ δε γίνονηαι δεκηέρ και αποππίπηονηαι  υρ απαπάδεκηερ.  

Άπθπο 13 Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ νξηζζείζα επηηξνπή δηελέξγεηαο, εληαία 
ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο 

Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ηελ 4ε/12/2014 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12: 00 . ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο.  
 

 
 

 Σο κπιηήπιο για ηη καηακύπυζη ηηρ ππομήθειαρ είναι η σαμηλόηεπη ηιμή .  
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Απόππιτη πποζθοπών 

 
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 

απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, 
νπφηε Θεσξνχληαη απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή  απφ ηα ζεκεία ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα σο απαξάβαηνη φξνη είλαη 
νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν Θα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Σν Γ.Ν.Π.Π. επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη 

ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο. 
 

8. Θαηάπηιζη, ςπογπαθή ζύμβαζηρ – Δγγςήζειρ  

Μεηαμχ ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ  θαη ησλ πξνκεζεπηψλ Θα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Η χκβαζε ζα 
θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ 

Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 

αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
Η χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ Καηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

O πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν Θα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο . 

Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν 
πξνκεζεπηήο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 
ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Γ.Ν.Π.Α. ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ-ΠΑΙΓΩΝ 

ΠΔΝΣΔΛΗ απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο 

δηαγσληδφκελν. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη Θα αθνξά θάζε κέηξν 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη-Γηαηάμεηο 
 

9. Σπόπορ Πληπυμήρ - Θπαηήζειρ 

Η πιεξσκή Θα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ 

πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θάζε ηκεκαηηθήο 

παξάδνζεο.  

Τν αληίηηκν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή εληόο εμήληα   

(60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηεο παξαιαβή εθάζηνπ ηηκνινγίνπ από ην λνζνθνκείν 

(ηεο εκεξνκελίαο απνδεηθλπόκελεο από ην Πξσηόθνιιν   Τηκνινγίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ) 

θαη  αθού ηούηο ελεγτθεί από ηις αρμόδιες Υπηρεζίες ηοσ νοζοκομείοσ και ηο 

Δλεγκηικό Σσνέδριο ηοσ Κράηοσς 

«Σε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηόλ, ε αλαζέηνπζα 
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αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) 

«Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ ζπκβαζηνύρν. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 

εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 

Τνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ε Θα επηβιεζνύλ, ηα 

έμνδα ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη εθθόξησζεο ηνύησλ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ησλ 

θαη θάζε δαπάλε απαηηνύκελε γηα νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηάο ηνπο πιελ ηνπ 

αλαινγνύληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν 

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο : 

1. 2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Ν. 3580/07 άξζξν 6 

2. 0,10% ππέξ ΕΑΔΗΣΥ 

3. 3% ραξηόζεκν επί θξάηεζεο  ΕΑΔΗΣΥ 

4. 20% Ο.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΕΑΔΗΣΥ 

5. 4% παξαθξάηεζε θόξνπ          
10. Γιαδικαζία παπαλαβήρ 

Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ   ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 
ηνπ Π.Γ. 118/07, απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην λνζνθνκείν ο, ζχκθσλα κε ην άξζξν  38 ηνπ 

Π.Γ.  118/07. Οη πξνκήζεηεο ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα Β ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνκήζεηεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο  ηεο παξνχζαο θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, εθαξκφδνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 

11. Τποσπεώζειρ ππομηθεςηή 
Απαγοπεύεηαι ξεηά ε εθρψξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 

Πεληέιεο ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καη' 
εμαίξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα εθρσξήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δηθαηνχκελεο πιεξσκέο ηνπ απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ζε Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα ηεο επηινγήο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα 

κε ην Νφκν. 
 

 

Ο  ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΓΛΠΠ  
 

 
ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β. ΕΟΤΚΠΟ  
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    ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

1. Τν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην θαη ακεηαρείξηζην κε πηζηνπνίεζε CE . Επίζεο λα 

κελ είλαη αλαθαηαζθεπαζκέλν κε εμαξηήκαηα πξνεξρόκελα από δεύηεξε επεμεξγαζία.  

2. Να θέξεη απηόκαην ηξνθνδόηε αλαζηξνθέα δηπιήο ζάξσζεο κε έλα πέξαζκα 

3. Να έρεη επηινγέα αληηγξάθσλ ηνπιάρηζηνλ 1-999 

4. Να δηαζέηεη κνλάδα απηόκαηεο θαη δηπιήο όςεο 

5. Να έρεη 2 θαζέηεο ραξηηνύ ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 θύιισλ 

6. Να έρεη νζόλε επαθήο απεηθόληζεο ζηα Ειιεληθά  

7. Να δηαζέηεη κλήκε 1 GB 

8. Να έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 22 αληίγξαθα Α4 ην ιεπηό  

9. Να θάλεη θσηνηππίεο κε ραξηί Α3 –Α5 

10. Ο ειάρηζηνο κεληαίνο όγθνο αληηγξάθσλ λα είλαη 7.000 

11. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε δίθηπν θαη PC γηα ηελ απεπζείαο εθηύπσζε από 

ζηαζκνύο εξγαζίαο ζην Μεράλεκα. (ειάρηζηνο κεληαίνο όγθνο εθηππώζεσλ 10000) 

12. Ειάρηζηνο Drum/developer life 80000 

13. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο δηθηπαθά σο Scanner γηα ηε καδηθή ζάξσζε εγγξάθσλ 

κέζσ ηνπ απηόκαηνπ ηξνθνδόηε 

14. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζκίθξπλζεο θαη κεγέζπλζεο 25% - 400 % κε βήκα 1% 

15. Τα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ λα είλαη ζηα Ειιεληθά 

16. Να δηαζέηεη επηδαπέδηα ηξνρήιαηε βάζε κεραλήο 

17. Να δνζεί εγγύεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ. Σηελ εγγύεζε λα πεξηιακβάλεηαη ε 

πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε άιιν, ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζεί 

βιάβε ζην ππό πξνκήζεηα κεράλεκα. 

18. Να αλαθεξζεί ην θόζηνο αλά αληίγξαθν (ππνινγίδνληαο ην θόζηνο ησλ  αλαισζίκσλ) 

19. Να αλαθεξζεί πνζνζηηαία επί ηεο ηηκήο πώιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ην θόζηνο ζπληήξεζεο 

κε θαη ρσξίο αληαιιαθηηθά κεηά ην ηέινο ηεο εγγύεζεο 

20. Να ππάξρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα 10 έηε. 

21. Σηελ ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα αλαιώζηκα (toner, drum) γηα 50.000 

θσηναληίγξαθα ,επηπιένλ ηνπ αξρηθνύ πξνζθεξνκέλνπ.  
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