
 

 

  
 

 ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ:  

ΤΠΟΔΙΓΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ- ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ     

ΓΡΑΦΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΣ.: 12830 

ΠΛΗΡ:  Ι. Ημιώκηα   ΗΜΓΡ: 25.6.19      

ΣΗΛ: 213 2058557                                                                     

FAX: 213 2058614 

E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 

  

ΥΓΔΙΟ 

   

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 29/2019 

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΓΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ» ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

30.036,00€ ΤΜΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΓΝΟΤ ΦΠΑ 

ΜΓ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΓΟΝ ΤΜΦΓΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΒΑΓΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

 

Γίδμξ δηαγςκηζμμύ Οοκμπηηθόξ Δηαγςκηζμόξ 

Ηνηηήνημ Ηαηαθύνςζεξ 
Νιέμκ ζομθένμοζα από μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά 

(αμειόηενε Πημή). 

Εμενμμεκία Δηεκένγεηαξ 16/7/2019 

Πόπμξ Δηεκένγεηαξ 
Γεκηθό Κμζμθμμείμο Αηηηθήξ Οηζμακόγιεημ-Α. Φιέμηγθ 

Οηζμακμγιείμο 1, 151 26- Ιανμύζη 

Νενηγναθή Γίδμοξ 

«ΓΠΕΟΖΑ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕ ΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΗΩΚ 

ΙΕΑΚΕΙΑΠΩΚ» 

CPV: 50421000-2 

Ννμϋπμιμγηζζείζα Δαπάκε 30.036,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 

 

 

 

1. Έςξμηαπ ρπόση: 

2. ημ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/8-8-2016 η.Α΄) «Δεμόζηεξ Οομβάζεηξ Ένγςκ, Ννμμεζεηώκ θαη Ρπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ 

Μδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

3. ημ Κ.4152/2013, οπμπαν.Δ5 πενί ζοκαιιαγώκ μεηαλύ επηπεηνήζεςκ θαη δεμμζίςκ ανπώκ 

4. ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3918/11, άν.13 «Δηανζνςηηθέξ αιιαγέξ ζημ ζύζηεμα ογείαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» 

5. ηηξ δηαηάλεηξ ημο N.3329/05 (ΦΓΗ 81 Α’/4-4-05) «Γζκηθό Ούζηεμα Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ» 

6. ημ  Ν.Δ.80/2016  «Ακάιερε Ρπμπνεώζεςκ από ημοξ Δηαηάθηεξ»  

7. Πμ οπ’ανηζ.8083/18.4.2019 έγγναθμ ηηξ επηηνμπήξ Ούκηαλεξ Πεπκηθώκ Ννμδηαγναθώκ. 

8.  θαηεοζοκηήνηα μδεγία 2 (ΑΔΑ: 6162ΜΛΠΒ-4ΓΓ) ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ 

9. θαηεοζοκηήνηα μδεγία 22 (ΑΔΑ: 7ΙΡΠΜΛΠΒ-ΔΓΔ) ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ 

10. ηηξ άμεζεξ θαη επηηαθηηθέξ ακάγθεξ ημο Κμζμθμμείμο «ΟΖΟΙΑΚΜΓΘΓΖΜ- ΑΙΑΘΖΑ ΦΘΓΙΖΓΗ» 

11. Πμ οπ΄ανηζ.4885/17.4.2019 ,μνζή επακαθμηκμπμίεζε έγγναθμ ημο Κμμηθήξ οπενεζίαξ. 

12.     ηεκ οπ’ανηζ.12/7.5.2019 (ΑΔΑ: ΣΔ8Π4690Ω5-Ι7Κ) απόθαζε Δημηθεηηθμύ Οομβμοιίμο ημο Κμζμθμμείμο πενί έγθνηζεξ 

ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ, ζθμπημόηεηαξ θαη δηεκένγεηαξ ζοκμπηηθμύ δηαγςκηζμμύ, γηα ηεκ πανμπή οπενεζηώκ <<ζοκηήνεζεξ 

αθηηκμιμγηθώκ μεπακεμάηςκ>>   

13. ηεκ οπ’ ανηζ. 6ΙΩΚ4690Ω5-6Λ6 Απόθαζε Ακάιερεξ Ρπμπνέςζεξ  

14. ηηξ άμεζεξ θαη επηηαθηηθέξ ακάγθεξ ημο Κμζμθμμείμο «Γ.Κ.Α. ΟΖΟΙΑΚΜΓΘΓΖΜ – ΑΙΑΘΖΑ ΦΘΓΙΖΓΗ» 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΓ 

 

Οοκμπηηθό δηαγςκηζμό με θαηάζεζε γναπηώκ θαη ζθναγηζμέκςκ πνμζθμνώκ, γηα ηεκ «ΓΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ» (CPV: 50421000-2)», ζοκμιηθήξ πνμϋπμιμγηζζείζαξ δαπάκεξ 30.036,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ακαιμγμύκημξ 

ΦΝΑ,(Ιε δηθαίςμα πνμαίνεζεξ 30.036,00 € με θνηηήνημ θαηαθύνςζεξ ηε  πιέμκ ζομθένμοζα από μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά 

(παμειόηενε ηημή). 

 

Ο διαγτμιζμόπ θα γίμει ζηξ Νξζξκξμείξ (Γοαθείξ Ποξμηθειώμ) εμώπιξμ επιηοξπήπ, ηημ  16.7.2019, ημέοα ΣΡΙΣΗ ώοα 11.00π.μ. 
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Η ημεοξμημία λήνηπ καηάθεζηπ ητμ ποξζθξοώμ είμαι η ποξηγξύμεμη (εογάζιμη) ημέοα από ηημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ηξρ 

διαγτμιζμξύ, δηλαδή ζηιπ 15.7.2019 ημέοα ΔΓΤΣΓΡΑ και ώοα 14:00. 

 

 

Ε δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ μνίδεηαη ζε έκα (1) έημξ από ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ ή έςξ ελάκηιεζεξ ηςκ ζομβαηηθώκ πμζμηήηςκ. 

1. Γκενγμπμίεζε Ννμαίνεζεξ: Ε Ακαζέημοζα Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα παναηείκεη ηε δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ, με μμκμμενή ηεξ 

δήιςζε (απόθαζε) πμο αζθείηαη πνηκ από ηε ιήλε αοηήξ, γηα έκα (1) επηπιέμκ έημξ, με έκανλε ηεκ επμμέκε ηεξ εμενμμεκίαξ ιήλεξ, με 

ημοξ ίδημοξ όνμοξ ηεξ ανπηθήξ ζύμβαζεξ. Οε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία θάπμημ μεπάκεμα ηεζεί εθηόξ ιεηημονγίαξ ιόγς βιάβεξ, ε 

ζύμβαζε γηα αοηό ημ μεπάκεμα ζα λεθηκά από ηεκ ζηηγμή πμο ζα επηζθεοαζηεί. 

 

 

Ε θαηάζεζε ηςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεηαη ζημ Γναθείμ Ννμμεζεηώκ αθμύ πνμεγμομέκςξ πνςημθμιιεζμύκ ζηε Γναμμαηεία ημο Κμζμθμμείμο. 

Ννμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη ζηεκ Ρπενεζία μεηά ηεκ παναπάκς εμενμμεκία είκαη εθπνόζεζμεξ θαη ζα επηζηνέθμκηαη πςνίξ κα 

απμζθναγηζζμύκ. 

Διερκοιμήζειπ: 

 

1. Πμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ δηαθήνολεξ είκαη ακανηεμέκμ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ: 

http://www.sismanoglio.gr 

2.  Ε Δηαθήνολε δεμμζηεύεηαη ζημ Η.Ε.Ι.ΔΕ.Ο. ζύμθςκα με ηα μνηδόμεκα ζημ Κ.4412/16.  

3. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμό έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνόζςπα ή εκώζεηξ/θμηκμπναλίεξ αοηώκ ή ζοκεηαηνηζμμί πμο πιενμύκ 

ημοξ όνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ. 

4. Μη πνμζθμνέξ ζα θαηαηεζμύκ ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα μέζα ζε θιεηζηό ζθναγηζμέκμ θάθειμ (θονίςξ θάθειμξ) μ μπμίμξ ζα 

πενηιαμβάκεη δύμ οπμθαθέιμοξ: έκακ οπμθάθειμ με ηηξ ηεπκηθή πνμζθμνά θαη έκακ οπμθάθειμ με ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά. 

5. Μ θονίςξ θάθειμξ ζα θένεη ηα πιήνε ζημηπεία ημο απμζημιέα, θαζώξ θαη ηα ζημηπεία ημο δηαγςκηζμμύ (ημκ ανηζμό ηεξ δηαθήνολεξ, 

ημκ ηίηιμ ημο δηαγςκηζμμύ, ηεκ επςκομία ημο δηεκενγμύκημξ ημ δηαγςκηζμό θαη ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ). 

6. Ιέζα ζημκ θονίςξ θάθειμ ημπμζεημύκηαη ηα παναθάης: 

Α) Ηαιά ζθναγηζμέκμξ οπμθάθειμξ με ηεκ έκδεηλε ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζημκ μπμίμ ημπμζεηείηαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά με ηα 

απαηημύμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη ακηίγναθμ αοηήξ. Οηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά μ πνμζθένςκ ζα δειώκεη ακαιοηηθά ηε ζομμόνθςζε ή με 

ηςκ πνμζθενόμεκςκ εηδώκ ζε ζπέζε με ηηξ ακηίζημηπεξ πνμδηαγναθέξ ηεξ Δηαθήνολεξ. Μη οπμρήθημη οπμπνεμύκηαη κα πνμζθμμίζμοκ 

όια ηα δεημύμεκα ζημηπεία, ζύμθςκα με ηηξ θαηά πενίπηςζε μδεγίεξ. 

Μη ζομμεηέπμκηεξ οπμπνεμύκηαη κα δειώζμοκ θάζε ζημηπείμ ζπεηηθό με ηεκ ακαθενόμεκε οπενεζία, με πιενμθμνηαθά έκηοπα 

(παναδείγμαημξ πάνε πηζημπμηήζεηξ ISO θ.ιπ.) θαη κα δειώκμοκ ημ όκμμα ή ηεκ Γμπμνηθή Γπςκομία ημοξ.  

Β) Ηαιά ζθναγηζμέκμξ οπμθάθειμξ με ηα ακςηένς ζημηπεία θαη ηεκ έκδεηλε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζημκ μπμίμ ημπμζεηείηαη ε 

μηθμκμμηθή πνμζθμνά θαη ακηίγναθμ αοηήξ. 

Γ) Οομπιενςμέκμ θαη ανμμδίςξ οπμγεγναμμέκμ ημ ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ οπεύζοκεξ δήιςζεξ (Π.Γ.Ρ.Δ.), όπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ 

παν.4 ημο άνζνμο 79 ημο κ.4412/2016, ημ μπμίμ απμηειεί ακαπόζπαζημ ημήμα ηεξ δηαθήνολεξ (ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄). Οεμεηώκεηαη όηη 

ζημ Ιένμξ IV ημο Π.Γ.Ρ.Δ., πμο αθμνά ζηα θνηηήνηα επηιμγήξ, μ μηθμκμμηθόξ θμνέαξ πνέπεη κα ζομπιενώζεη μόκμ ηεκ Γκόηεηα α 

(πςνίξ κα οπμπνεμύηαη κα ζομπιενώζεη μπμηαδήπμηε άιιε εκόηεηα). 

7. Μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμό μπμνμύκ κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά  γηα ημ ζύκμιμ ηςκ δεημύμεκςκ οιηθώκ/οπενεζηώκ πμο  

πενηιαμβάκμκηαη ζηε δηαθήνολε. Μη ηημέξ ηςκ πνμζθμνώκ γηα ηα πνμζθενόμεκα είδε ζα εθθνάδμκηαη ζε εονώ (€). Οηεκ πνμζθενόμεκε 

ηημή ζα πενηιαμβάκμκηαη μη ηοπόκ οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε εθηόξ ΦΝΑ. Από ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά 

πνέπεη κα πνμθύπηεη ζαθώξ ε ηημή μμκάδαξ γηα θάζε πνμζθενόμεκμ είδμξ. Γίδμξ πμο αλημιμγήζεθε θαηά ηεκ Πεπκηθή Ννμζθμνά θαη 

δεκ ακαθένεηαη ζηεκ Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά ή ακαθένεηαη πςνίξ ηημή, ζεςνείηαη όηη πνμζθένεηαη με μεδεκηθή αλία. Ννμζθμνέξ ζηηξ 

μπμίεξ δεκ πνμθύπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενόμεκε ηημή, ή πμο ζέημοκ όνμ ακαπνμζανμμγήξ ηεξ ηημήξ, απμννίπημκηαη ςξ 

απανάδεθηεξ. 

8. Ε ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ ημο θαθέιμο ηςκ ηεπκηθώκ πνμζθμνώκ θαη ηςκ μηθμκμμηθώκ πνμζθμνώκ μπμνεί κα γίκεη ζε μία δεμόζηα 

ζοκεδνίαζε, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ επηηνμπήξ. 

9. Ηαηά ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμύ δηθαημύκηαη κα πανίζηακηαη μη πνμζθένμκηεξ ζημ δηαγςκηζμό ή μη κόμημμη εθπνόζςπμη αοηώκ, πμο 

απαναίηεηα ζα πνέπεη κα έπμοκ κόμημμ παναζηαηηθό εθπνμζώπεζεξ. 

10. Μη ηημέξ είκαη δεζμεοηηθέξ θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ. 

11. Γγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ δεκ απαηηείηαη. Ιε ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμύηαη ζηεκ έθδμζε εγγοεηηθήξ 

επηζημιήξ θαιήξ εθηέιεζεξ, ίζε με ημ 5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ πςνίξ κα οπμιμγίδεηαη μ ΦΝΑ. 

12. Μη πνμζθμνέξ ζα ηζπύμοκ γηα πνμκηθό δηάζηεμα ημοιάπηζημκ εθαηόκ μγδόκηα (180) εμενώκ θαη ζα ακαγνάθμοκ ηεκ απμδμπή ηςκ όνςκ 

ηεξ δηαθήνολεξ. 

13. Πνόπμξ Νιενςμήξ: Όιεξ μη πιενςμέξ ζα γίκμκηαη ζε εονώ (€) μεηά ηε δηαδηθαζία ηεξ μνηζηηθήξ παναιαβήξ ηςκ πνμξ πνμμήζεηα 

εηδώκ από ηεκ Γπηηνμπή Ναναιαβήξ θαη ηεκ πνμζθόμηζε ηςκ κμμίμςκ δηθαημιμγεηηθώκ πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ ηζπύμοζεξ 

δηαηάλεηξ θαηά ημ πνόκμ πιενςμήξ θαη ζε πνόκμ πνμζδημνηδόμεκμ από ηεκ ακαγθαία δημηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδμζε ηςκ ζπεηηθώκ 

πνεμαηηθώκ εκηαιμάηςκ, ζύμθςκα με ηα όζα μνίδμκηαη ζηεκ οπμπαν.Δ5 ημο Κ.4152/13 «πενί ζοκαιιαγώκ μεηαλύ επηπεηνήζεςκ θαη 

δεμμζίςκ ανπώκ». 

Οε θάζε ηημμιόγημ ημο Ακαδόπμο ζα γίκμκηαη όιεξ μη κόμημεξ θναηήζεηξ, ζύμθςκα με ημοξ ηζπύμκηεξ θάζε θμνά Κόμμοξ. 

Μη θναηήζεηξ είκαη μη ελήξ:  

α) 4% ή/θαη 8% πνμθαηαβμιή θόνμο 

http://www.sismanoglio.gr/




 

  

 

β) 2% (Κ. 3580/07) οπέν ηεξ Σοπηθήξ Ργείαξ 

γ) οπέν ΓΑΑΔΕΟΡ 0,06% θαη επ’ αοημύ πανηόζεμμ 2% 

δ) ΜΓΑ πανημζήμμο 20% επί πανημζήμμο ΓΑΑΔΕΟΡ 

        ε) Ηνάηεζε ύρμοξ 0,06% οπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθώκ Ννμζθογώκ θαζώξ θαη πανηόζεμμ & ΜΓΑ 

            πανημζήμμο 3,6% επί αοηήξ όπςξ θαζμνίδεηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.4412/16. 

14. Μη πνμζθενόμεκεξ ηημέξ πμο ζα πνμθύρμοκ θαηά ηε δηεκένγεηα ημο ζοκμπηηθμύ μεημδμηηθμύ δηαγςκηζμμύ, με ηεκ θαηαθύνςζε ημο 

απμηειέζμαημξ αοημύ, ζα εκανμμκίδμκηαη οπμπνεςηηθά με ηηξ ηημέξ ημο Ναναηενεηενίμο Πημώκ, εθόζμκ οπάνπμοκ ζημ 

Ναναηενεηήνημ Πημώκ. 

15. Γηα θάζε ζέμα πμο δεκ ακαθένεηαη νεηώξ ζηε δηαθήνολε, ηζπύεη ε θείμεκε Κμμμζεζία. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ 
 
 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 
 

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΤΜΒΑΓΩΝ ΓΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

(Ιζςύξρμ για όλα ηα μηςαμήμαηα) 

 

 

Διάοκεια ζύμβαζηπ Έκα (1) έημξ 





 

  

 

Ποξληπηική ζρμηήοηζη αμά μηςάμημα Πμοιάπηζημκ (2) εηεζίςξ ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο 

θαηαζθεοαζηηθμύ μίθμο (πνμγναμμαηηζμέκεξ) 

Γπαμξοθτηική ζρμηήοηζη αμά μηςάμημα Απενηόνηζηεξ ύζηενα από θιήζε γηα απμθαηάζηαζε βιαβώκ 

Κόζηξπ μεηάβαζηπ ηεςμικώμ Νενηιαμβάκεηαη 

Κόζηξπ εογαζίαπ  ηεςμικώμ Νενηιαμβάκεηαη 

Υοόμξπ ποξζέλερζηπ για απξκαηάζηαζη 

βλαβώμ 

 Αοζεμενόκ ακ ε θιήζε γίκεη μέπνη ηηξ 12.00 (ενγάζημεξ 

εμένεξ),  

 Πεκ επμμέκε ακ ε θιήζε γίκεη μεηά ηηξ 12.00 (ενγάζημεξ 

εμένεξ). 

Μέγιζηξπ ςοόμξπ εκηόπ λειηξρογίαπ 

μηςαμήμαηξπ 

Ακώηαημξ πνόκμξ αθηκεημπμίεζεξ μεπακήμαημξ 20 εμένεξ 

ζοκμιηθά ημ έημξ (ζε οπένβαζε αολάκεηαη μ πνόκμξ ηεξ ζύμβαζεξ 

ακηίζημηπα με ηηξ εμένεξ οπενβάζεξ, εθόζμκ είκαη οπαηηηόηεηα 

ημο ζοκηενεηή). 

Δικαιξλξγηηικά ζρμμεηξςήπ ζηξμ 

διαγτμιζμό 

1. Βεβαηώζεηξ θαιήξ ζοκενγαζίαξ πνμεγμομέκςκ Γηήζηςκ 

Οομβάζεςκ ηεξ Γηαηνείαξ γηα ακηίζημηπα μεπακήμαηα. 

2. Νηζημπμηεηηθά εθπαίδεοζεξ ηςκ ηεπκηθώκ ηεξ Γηαηνείαξ 

από ημκ Ηαηαζθεοαζηηθό Μίθμ ηςκ μεπακεμάηςκ. 

3. Ρπεύζοκε Δήιςζε  από ημκ οπεύζοκμ ηεξ εηαηνείαξ όηη 

εγγοάηαη ηεκ πανμπή ζοκηήνεζεξ, επηζθεοώκ θαη γκήζηςκ 

ακηαιιαθηηθώκ θαζ΄ όιεκ ηεκ δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ 

 

 

Ποόζθεηξι όοξι: 

 

2. Κα θαηαηεζεί βεβαίςζε ζομμόνθςζεξ ζημοξ όνμοξ ημο Δηαγςκηζμμύ. 

3. Οε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία θάπμημ μεπάκεμα ηεζεί εθηόξ ιεηημονγίαξ ιόγς βιάβεξ, ε ζύμβαζε γηα αοηό ημ μεπάκεμα 

ζα λεθηκά από ηεκ ζηηγμή πμο ζα επηζθεοαζηεί. 

4. Οε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία θάπμημ μεπάκεμα απμζονζεί θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ, αοημμάηςξ ιήγεη ε 

ζύμβαζε ζοκηήνεζεξ (ζηεκ εμενμμεκία απόζονζεξ). 

 

 

Β. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 

 

 

α/α Μηςάμημα Ποξϋπξλξγιζμόπ πλέξμ ΦΠΑ 

1 Αθηηκμιμγηθό Philips Medio CP - 65  7.500,00 

2 Αθηηκμιμγηθό GMM Opera 650  12.000,00 

 

 

Γιδκξί Όοξι: 

 

Αμηαλλακηικά και αμαλώζιμα ηακηικήπ 

ζρμηήοηζηπ 

Νενηιαμβάκμκηαη 

Αμηαλλακηικά ποξπ αμηικαηάζηαζη 

θθαομέμτμ ή καηεζηοαμμέμτμ 

εναοηημάητμ 

Νενηιαμβάκμκηαη 

Αμηαλλακηικά εκηόπ ζύμβαζηπ Αθηηκμιμγηθή ιοπκία (Κα ακαθενζεί ημ θόζημξ) 

 

 

 

Γ. ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΣΓ ΚΑΙ ΓΚΣΤΠΩΣΓ CARESTREAM 

 

α/α Μηςάμημα Κτδικόπ Υώοξπ 

1 Σεθημπμηεηήξ CARESTREAM Direct View Elite CR, s/n 

5000541 

Η5374-1346 Αθηηκμδηαγκςζηηθό 

εμθακηζηήνημ 





 

  

 

2 Σεθημπμηεηήξ CARESTREAM Direct View Elite CR K5241-4568 ΠΓΝ 

3 Γθηοπςηήξ  CARESTREAM Dry View 6950 Laser Imager, 

s/n 69530351 

Η5480-0126 Αθηηκμδηαγκςζηηθό 

εμθακηζηήνημ 

4 Γθηοπςηήξ CARESTREAM Dry View 6850 Laser Imager, 

JMDN 70036000, report number 13B2X10060130000 

Η5296-5642 Αθηηκμδηαγκςζηηθό 

εμθακηζηήνημ 

 

 

Γιδκξί Όοξι: 

 

Ποξϋπξλξγιζμόπ πλέξμ ΦΠΑ 10.536,00 

Αμηαλλακηικά και αμαλώζιμα ηακηικήπ ζρμηήοηζηπ Νενηιαμβάκμκηαη 

Αμηαλλακηικά ποξπ αμηικαηάζηαζη θθαομέμτμ ή 

καηεζηοαμμέμτμ εναοηημάητμ 

Νενηιαμβάκμκηαη 

Αμηαλλακηικά εκηόπ ζύμβαζηπ ‒ (θακέκα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 





 

  

 

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

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ : [99221990] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ηζκαλνγιείνπ 1/ Μαξνχζη Αηηηθήο/ 151 26] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Μαξία Κνιψληα] 
- Σειέθσλν: [213 2058394] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [mkolonia@sismanoglio.gr] 
- Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):  

[«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (CPV: 50421000-2)»] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [……] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 
- Εθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [-] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [Γ 29/2019] 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/




 

  

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Επσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Εάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 





 

  

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα 
εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 
εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Ελεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Εάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

 





 

  

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοiii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεiv· 

2. δσξνδνθίαv,vi· 

3. απάηεvii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοviii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοix· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλx. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxi ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xii 

 





 

  

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεοxiii, ζηελ Ειιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  





 

  

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 
θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά 
θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά 
θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxiv, εθηφο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxv. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 
ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Εληχπνπ Τπεχζπλεο Δήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο 
η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: Μ. Κολϊνια Ημερομηνία: …./…../2019 
ΣΗΛ: 213 2058394 
FAX: 213 2058614 

ΤΜΒΑΗ Δ29/2019 

Στο Μαροφςι ςιμερα τθν ………………………………….. του ζτουσ …………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεφει ςτθ Σιςμανογλείου 1- Μαροφςι και εκπροςωπείται 
νόμιμα, για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ, από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο ςτο εξισ 
κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ωσ θ «Ανακζτουςα Αρχι» και 

2) θ εταιρεία «………………………», που εδρεφει ςτθν ……………………, Σ.Κ.:  ……………., τθλ: ……………., ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ.: 
…………………., ονομαηόμενθ εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «ανάδοχοσ», ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα εξισ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν υπ’αρικ……………… Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ανακζτει και ο δεφτεροσ των 
ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει τθν προμικεια «ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» όπωσ αναφζρεται 
ςτθν από ………… προςφορά του, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ υπ’αρικ.29/2019 διακιρυξθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αντί του ποςοφ των ……………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα θ προμικεια 
περιλαμβάνει τα κάτωκι είδθ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ Ποςότητα  
Σιμή 

Μειοδότη 
Αξία ΦΠΑ Δαπάνη 

        

        

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ       

 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Ν.3580/2007) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 
20% επί του χαρτοςιμου. 

δ) Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% 

Τα ζξοδα μεταφοράσ των υλικϊν μζχρι τισ αποκικεσ του Νοςοκομείου βαρφνουν τον προμθκευτι 

Η προμικεια των ειδϊν κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ζωσ εξάντλθςθσ των 
ςυμβατικϊν ποςοτιτων. 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……/……/…………                                            ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……/……/………… 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Η ςφμβαςη διζπεται από τισ  διατάξεισ του Ν.4412/12 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών». 

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
από τθν Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ 





 

  

 

των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν 
μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Ο Ανάδοχοσ υπζβαλε τθν υπϋαρικ……………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ …………….………… ποςοφ 
………….. 

Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΠΥ, τθν ΥΠΕ, το Υπουργείο ι άλλο φορζα, μονομερϊσ 
το Νοςοκομείο και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ του αναδόχου, κα διακόψει τθν ςφμβαςθ. 

 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 

                                                 
i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 

ζχλνιν απηψλ 

ii Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 

εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

iv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

v χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΕΕΕ (Καλνληζκφο ΕΕ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

vi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ 

απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

vii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο 

ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ 

Πξσηνθφιισλ. 

viii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή 

ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε), ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 





 

  

 

                                                                                                                                                                        
xii Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xiii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Ειιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xiv Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xv Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή 

ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα 

ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  




