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                                                         ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ                               ΚΑΤΕΙΝΘ: 24-7-2020 

                                                                            (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                             Α.ΡΩΤ: 11180 

                                                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΙΝΘΣ                                             

                                                                     ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

                                                                      ΔIΑΚΘΥΞΘ    16
θ
/2020 

                                          ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΡΤΘΩΝ»                                              

                                                              

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ.(ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ 

ΤΙΜΘ) 

ΚΑΤΑΛΘΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ  4-8-2020(πριν τθ ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ) 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  4-8-2020 και ϊρα 11:00πμ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΙΝΘΣ           6ο Χιλ.. Κατερίνθσ-

Αρωνά 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV :(31510000-4) «ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΡΤΘΕΣ» 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 6.451,61€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 8.000,00€ 

ΡΑΑΔΟΣΘ  6ο ΧΙΛ. ΚΑΤΕΙΝΘΣ-ΑΩΝΑ  

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ  ΕΩΣ ΤΘΝ ΕΞΑΝΤΛΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΤΑΣΘΣ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 24-7-2020 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΟΣ Αϋ)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ -ΜΕΟΣ ΙΙ- (ΡΑΑΤΘΜΑ Bϋ)  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ)  

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ) ΤΕΥΔ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ)  
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ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (τεχνικισ προςφοράσ)Ν. 1599/1986 (ΡΑΑΤΘΜΑΕϋ) 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ) 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι τθσ 
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
2. Τον Ν. 4605 /2019 (Α’52) ‘’Τροποποίθςθ διατάξεων του ν.4412/2016’’  
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και 
άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 2, παρ. 4, περ.16. 
4. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιµατοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθ-λεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
5. Του Ν.3580/2007 «Ρροµικειεσ Φορζων εποπτευοµζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοι-νωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007).  
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθµα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  
7. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθµατικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εται-ρικι µορφι- Σιµατα- 
Μεςίτεσ Ακινιτων- φκµιςθ Θεµάτων ναυτιλίασ, λιµζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι µορφι: 
Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)  
8. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νοµικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθµοςίου Τοµζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ».  
9. Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονοµίασ ςτο πλαίςιο εφαρµογισ του ν. 4046/2012 
και άλλεσ διατάξεισ»  
10. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Ρροςαρµογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ 
Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ε-νθµζρωςθσ ςχετικά µε τθν ανταλλαγι, µεταξφ των 
κρατϊν−µελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για µεταµόςχευςθ − υκµίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ 
Υπο-βοθκοφµενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ.  
11. Τθν 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 
Καταναλωτι του Νοςοκομείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ  
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘΣ) του Νοςοκομείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

12. Το άρκρο 104 του Ν.4412/2016 για τθν αυξομείωςθ των ποςοτιτων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου . 

 

Τισ αποφάςεισ:  

Τθν υπϋαρικµ. 4/27-5-2020 (κεμα 8
ο
 ΙΔ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου (ΑΔΑΜ:20REQ007074701) περί ζγκριςθσ 

διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια  (ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΡΤΘΩΝ. 

Τθν με αρικμό 146/2020..(ανάλθψθ) Νομικι Δζςμευςθ  

                                                                                   

                                                                                            ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνιςµό µε ςφραγιςµζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, µε κριτιριο κατακφρωςθσ (τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι 

άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιµισ, για τθν προµικεια ΛΑΜΡΤΘΩΝ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ 

Νοςοκοµείου Κατερίνθσ – Ψυχιατρικοφ Τομζα.O προχπολογιςµόσ του διαγωνιςµοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 6.451,61. € χωρίσ 

ΦΡΑ ι 8.000,00  € µε Φ.Ρ.Α. Ο διαγωνιςµόσ κα διενεργθκεί ςτισ 4-8-2020  θµζρα Τρίτθ  και ϊρα 11:00π.μ., ςτο Γρ.προμθκειϊν 

του Νοςοκοµείου, από τθν αρµόδια επιτροπι.  

ΜΕΟΣ Αϋ 

ΑΘΟ 1ο ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Πςοι επικυµοφν να ςυµµετάςχουν ςτο διαγωνιςµό κα πρζπει να  υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτο γραφείο Ρροµθκειϊν του 

Γενικοφ Νοςοκοµείου Κατερίνθσ, µζχρι τθν 4-8-2020  θµζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00π.μ.,  (πριν τθν ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ(µε 

οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτά κατατίκενται ι αποςτζλλονται). 
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Εµπρόκεςµεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία µζχρι τθν παραπάνω θµεροµθνία και ϊρα. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται µετά τθν παραπάνω θµεροµθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςµεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία 

που διενεργεί το διαγωνιςµό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ: 

Γενικό Νοςοκομείο Κατερίνθσ – Ψυχιατρικόσ Τομζασ 

Διεφκυνςθ: 6ο χιλ. Κατερίνθσ –Αρωνά, 60100 Κατερίνθ 

Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: 2351350353, ,2351350376 

ΕΜΑΙL-xristodoulou@1142.syzefxis.gov.gr 

ΑΘΟ 2ο ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΦΑΚΕΛΛΟΥ  

Δικαίωµα ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό ζχουν:  

α) τα φυςικά ι νοµικά πρόςωπα.  

β) ενϊςεισ προµθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά. 

 γ) ςυνεταιριςµοί δ) κοινοπραξίεσ προµθκευτϊν  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαµβάνουν οριςµζνθ νοµικι µορφι προκειµζνου να υποβάλουν τθν 

προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφµβαςθ εφόςον θ 

λιψθ οριςµζνθσ νοµικισ µορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ        

ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςτο Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλεται,  µζςα ςε 

καλά ςφραγιςµζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ:  

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςµό, ιτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΙΝΘΣ-ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ». 

γ. Ο αρικµόσ τθσ διακιρυξθσ: …16
θ
 /2020 

δ. Θ θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ     4-8-2020 

ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα………….. 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν µε τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφµφωνα µε τισ οικείεσ διατάξεισ: 

1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α) ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 

αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ (Ραράρτθμα Ε  ). 

Θ θµεροµθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θµερολογιακϊν θµερϊν προ τθσ 

καταλθκτικισ θµεροµθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρµόδια 

διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ). Θ απαιτοφµενθ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται, επί εταιριϊν περιοριςµζνθσ ευκφ-νθσ (Ε.Ρ.Ε.), 

Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο 

ειδικϊσ εξουςιοδοτθµζνο απ’ αυτοφσ και επί ανωνφµων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα ςφµβουλο ι 

πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθµζνο είτε µε απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου τθσ Εταιρίασ είτε µε ειδικι ατοµικι 

εξουςιοδότθςθ του προζδρου ι διευκφνοντα ςυµβοφλου.  
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Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο : 

τθν Ενότθτα  A-B- του Μζρουσ ΙI  

μόνο τθν Ενότθτα A-B-Γ του Μζρουσ ΙII  

μόνο τθν Ενότθτα A του Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του 

εντφπου.  

Επίςθσ δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του  Μζρουσ V. 

β) τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου, 

γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. α,( ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ 

ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ ) για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά ζγγραφα που 

αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσΙ. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, απαιτείται βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.   

2.Φάκελοσ ςε 2 αντίγραφα με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Στον  ΦΑΚΕΛΟ µε τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετοφνται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα ,εκ των οποίων το ζνα 

πρωτότυπο και το δεφτερο απλό φωτοαντίγραφο ( χωρίσ αναγραφι τιμϊν.).: 

Εντυπο τεχνικισ προςφοράσ όπου κα αναφζρονται  τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν (μάρκα,ςυςκ.κλπ) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυµµετζχοντα, µε τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφµενεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςµοφ, β) ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδοµι -µζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφµβαςθσ,γ) θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθµα τουλάχιςτον (120) θµερϊν και δ) Συμφωνεί για το χρόνο και τον τόπο 

παράδοςθσ των ειδϊν 

 3.Φάκελοσ ςε 2 αντίγραφα με τθν ζνδειξθ« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».  

Χωριςτό ςφραγιςµζνο φάκελο, µε τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», εντόσ του οποίου τοποκετείται θ οικονοµικι 

προςφορά. 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται θ οικονοµικι προςφορά, απαραίτθτα ςε δφο 

αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονοµικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, επί ποινι απόρριψθσ, διαµορφωµζνα ωσ εξισ: 

Θα δοκεί τιμι μονάδασ ανά είδοσ, αρικµθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ µεταξφ τθσ αναγραφόµενθσ τιµισ 

αρικµθτικϊσ και ολογράφωσ, λαµβάνεται υπόψθ θ τιµι ολογράφωσ. Στισ τιµζσ κα περιλαµβάνονται οι νόµιµεσ κρατιςεισ και οι 

επιβαρφνςεισ επί των κρατιςεων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ µεταξφ τθσ αναγραφόµενθσ τιµισ αρικµθτικϊσ και ολογράφωσ, 

λαµβάνεται υπόψθ θ τιµι ολογράφωσ.  

Στθν τιµι περιλαµβάνονται τα ζξοδα προµικειασ και µεταφοράσ υπό προµικεια είδουσ, ςτον χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον 

προµθκευτι από τθν Υπθρεςία. Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγονται τα υπό 

προµικεια είδθ και κα βαρφνει το Νοςοκοµείο.  

Οι τιµζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςµευτικζσ για τον προµθκευτι µζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφµβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε 

ανακεϊρθςθ των τιµϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προµθκευτι πζραν του προςφερόµενου αντίτιµου των 

ειδϊν που κα προµθκεφςει βάςει των τιµϊν τθσ προςφοράσ του µζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωµι 

τουσ.  
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Οι ςυµµετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςµοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονοµικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να 

αναγράψουν τισ τιµζσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ςε περίπτωςθ που υπάρχει. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει το είδοσ ςτο παρατθρθτιριο κα αναγράφεται θ ζνδειξθ : ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΙ 

Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςµατα, ςβθςίµατα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραµµζνθ και µονογραµµζνθ από τον προςφζροντα, θ δε 

αρµόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, 

να µονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςϋ αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν 

αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εµπροκζςµωσ τθν 

ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςµοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, 

κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, µε τθν 

προςφορά του ι µε οιονδιποτε άλλο τρόπο, να απο-κροφςει, ευκζωσ ι εµµζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ, επί νοµίµωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόµενοι παρζχουν διευκρινίςεισ µόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται 

από αρµόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, (ςφµφωνα µε το άρκρο 102 

του Ν.4412/2016).  

Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψθ µόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 

ςθµεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθµα από το αρµόδιο όργανο . 

Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόµενο, άλλωσ επιφζρουν κυρϊςεισ. 

      ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςµεφουν τουσ προµθκευτζσ για χρονικό διάςτθµα  120 θμερϊν από τθν επόµενθ τθσ διενζργειασ του 

διαγωνιςµοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 

µικρότερο του προβλεπόµενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ µπορεί να 

παρατείνεται µονοµερϊσ, µετά από απόφαςθ του Δ .Σ, πριν από τθ λιξθ τθσ και για χρονικό διάςτθµα ΔΥΟ(2) µθνϊν. Θ ιςχφσ τθσ 

προςφοράσ µπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, µε τθ ςφµφωνθ γνϊµθ του ςυµµετζχοντοσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθµα ίςο µε το προβλεπόµενο από τθ διακιρυξθ.. 

ΑΘΟ 3ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΤΙΜΩΝ  

1.Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 

2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από 

τθ διακιρυξθ. 

3. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν μποροφν να 

γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

4. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των 

ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

5. Οι φάκελοι των oικovoµικϊv προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και 

λοιπϊν ςτοιχείων, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο µζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ 

τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςµία άςκθςθσ ενδίκων µζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ 

από τυχόν αςκθκζν ζνδικο µζςο.  

ΑΘΟ 4ο ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ -ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Θ ανάδειξθ του προµθκευτι κα γίνει µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψι προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιµισ (χαµθλότερθ τιµι). Συνεπϊσ, για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ 

χαµθλότερθ από τισ προςφερόµενεσ τιμζσ. Στθν περίπτωςθ που ευρίςκονται προςφορζσ µε τθν ίδια ακριβϊσ τιµι αυτζσ 

κεωροφνται ιςότιµεσ. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο µε κλιρωςθ µεταξφ των οικονοµικϊν φορζων που υπζβαλαν 

ιςότιµεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρµοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονοµικϊν 

φορζων.Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίµθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, κακόςον αποτελοφν 

όλεσ απαράβατουσ όρουσ.  

Θ προςφερόµενθ τιµι κα αναγράφεται ςε ευρϊ και κα περιλαµβάνει τισ νόµιµεσ κρατιςεισ, εκτόσ του αναλογοφντα ΦΡΑ.   

Οι τιµζσ δεςµεφουν τον προµθκευτι για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ και ςε τυχόν παράταςθ αυτισ.  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρµογισ τθσ τιµισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει µε ςαφινεια θ προςφερόµενθ τιµι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

ΑΘΟ 5ο ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ανάδοχο που κρίκθκε θ προςφορά του αποδεκτι µε βάςθ   τθ διακιρυξθ  και που κα προςφζρει τθ 

πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιµισ ςφµφωνα µε το άρκρο 103 του 

Ν.4412/2016.Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςµοφ κα γίνει από το Διοικθτικό Συµβοφλιο του Νοςοκοµείου. Στθ ςυνζχεια,  κα 

αποςταλεί ςτον μειοδότθ θ ςχετικι ςφµβαςθ.  

Ο προµθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε  θ προµικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θµερϊν από τθν 

θµεροµθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ . 

Εγγυθτικι ςυμμετοχισ και καλισ  εκτζλεςθσ δεν απαιτείται. 

Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ προµθκευτισ δεν προςζλκει µζςα ςτθν προκεςµία που του ορίςτθκε να υπογράψει τθ ςχετικι 

ςφµβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνοµά του και από κάκε δικαίωµα που 

απορρζει από αυτιν µε απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου µετά από ειςιγθςθ τθσ αρµόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται 

οι προβλεπόµενεσ από το νόµο κυρϊςεισ.   

ΑΘΟ 6ο ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθν εξάντλθςθ των ποςοτιτων του προχπολογιςμοφ  ακόμθ ωσ τθν οριςτικι 

παράδοςθ των ειδϊν. 

ΑΘΟ 7ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενςταςθ επιτρζπεται κατά τθσ διακιρυξθσ, κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, για τουσ 

λόγουσ, τθν προκεςµία και τθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων και εξζταςισ τουσ ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο άρκρο 127 του 

Ν.4412/2016.(με τισ αλλαγζσ του 4605/2019).Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκοµίηεται παράβολο υπζρ του 

Δθµοςίου, ποςοφ ίςου µε το ζνα επί τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιµϊµενθσ αξίασ του διαγωνιςµοφ. Το ποςοςτό του παραβόλου και 

το φψοσ των ανωτζρω ποςϊν µπορεί να αναπροςαρµόηονται µετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονοµίασ, 

Ανάπτυξθσ και τουριςµοφ, Οικονοµικϊν και Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει 

εµπροκζςµωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςµοφ, ι ζχει απορριφκεί θ 

ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν 

δφναται, µε τθν προςφορά του ι µε οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εµµζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νοµίµωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόµενοι παρζχουν διευκρινίςεισ µόνο όταν 

αυτζσ ηθτοφνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, (ςφµφωνα µε 

το άρκρο 102 του Ν.4412/2016). Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψθ 

µόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθµεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθµα από το αρµόδιο όργανο.  

 

ΑΘΟ 8o ΡΛΘΩΜΘ 

H πλθρωµι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), µετά από προθγοφµενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθµατικϊν ενταλµάτων πλθρωµισ από τον 

αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θµερϊν, υπολογιηόµενων από τθν εποµζνθ τθσ 

υποβολισ του τιµολογίου πϊλθςθσ από τον προµθκευτι.Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα γίνει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι  και ποιοτικι παραλαβι του είδουσ .  Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα αρ. 

129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016. Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του 

αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.Θ υποβολι του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από τθν 
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εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιµολογίων γίνει µετά τθν πιο πάνω προκεςµία, το 

Νοςοκοµείο κακίςταται υπεριµερο, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα µζτρα εφαρµογισ των νόµων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».Θ 

προκεςµία πλθρωµισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθµα που µεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθµατικοφ 

εντάλµατοσ πλθρωµισ ςτον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και µζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό 

διάςτθµα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων µεταξφ του Νοςοκοµείου και του προµθκευτι , που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφµβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν 

προςµετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωµισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (µθ ζγκαιρθ υποβολι των 

αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.).  

Ο Ρροµθκευτισ βαρφνεται µε τισ νόµιµεσ κρατιςεισ: 

 Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4, 

Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει). 

 Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

 Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ 969/τ. Β'/22.03.2017 

). 

 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09). 

              Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’    

              αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

 
Κατά τθν πλθρωµι του τιµιµατοσ παρακρατείται ο  προβλεπόµενοσ φόροσ ειςοδιµατοσ 4%.Ο Φόροσ Ρροςτικζµενθσ Αξίασ 

(Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιµολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

ΑΘΟ 9o ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ 

Θ Ραράδοςθ κα γίνει  το αργότερο µζςα 30 μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα παραταςθσ του χρονου 

παράδοςθσ 30  μζρεσ ακόμθ . Θ παραλαβι  κα διενεργθκεί από Επιτροπι οριηόµενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςοµζνου προσ 

τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςµθσ παράδοςθσ, ιςχφουν τα πρόςτιµα και οι κυρϊςεισ των άρκρων 203 και 

207 του Ν.4412/2016, αντίςτοιχα.  

Θ παράδοςθ κα γίνει με ζξοδα, ευκφνθ   και με κατάλλθλα μεταφορικά μζςα ,του προμθκευτι ςτο χρόνο και ςτουσ χϊρουσ  που 

λειτουργοφν μζχρι ςιμερα και ςε όποιον άλλον  πρόκειται να λειτουργιςει κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, που κα του 

υποδειχκεί   από τθν αντίςτοιχθ Υπθρεςία του κάκε Νοςοκομείου.  

ΑΘΟ 10ο  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 

Ρερίλθψθ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει ςταλεί για δθμοςίευςθ ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το κείμενο τθσ διακιρυξθσ   ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαµβάνουν γνϊςθ των 

ςυµµεταςχόντων ςτο διαγωνιςµό, κακϊσ επίςθσ και των τιµϊν που προςφζρκθκαν. 

Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι περί προµθκειϊν του Δθµοςίου νόµοι και διατάξεισ 

(Ν.4412/2016).Τα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ κα  διατίκενται αποκλειςτικά από τθν ιςτοςελίδα του Νοςοκοµείου :www.psynpo.gr. 

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                                                 ΧΑΤΗΘΓΕΩΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ 
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ΜΕΟΣ ΙΙ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Ν
Ο

ΣΟ
Κ

Ο
Μ

ΕΙ
Ο

 

Ψ.Τ. 

1 

Λαμπτιρασ Led , κάλυκασ Ε27,15W , 
χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ, φωτεινισ 
ροισ 1250 lumen, με μζςθ διάρκεια ηωισ 
25000h λειτουργίασ , ενεργειακισ απόδοςθσ 
κατθγορίασ Α ι ανϊτερθσ 170 20 150 

2 

Λαμπτιρασ Led , κάλυκασ Ε27, 8W , 
χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ, φωτεινισ 
ροισ 800 lumen, με μζγιςτο μικοσ 10,5 cm 
και μζςθ διάρκεια ηωισ 20000h λειτουργίασ 
,ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α ι 
ανϊτερθσ  50 50 0 

3 

Λαμπτιρασ Led (γλόμποσ), κάλυκασ Ε27, 14W 
, χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ, φωτεινισ 
ροισ 1250 lumen, με μζςθ διάρκεια ηωισ 
25000h λειτουργίασ ,Φ120 ,ενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α ι ανϊτερθσ  50 0 50 

4 

Λαμπτιρασ Led , κάλυκασ Ε14, 6W , 
χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ, φωτεινισ 
ροισ 470 lumen,  με μζςθ διάρκεια ηωισ 
25000h ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α 
ι  ανϊτερθσ 250 30 220 

5 

Λαμπτιρασ φκοριςμοφ με 4 ακίδεσ 26W 
PLC26W/84/4P ,χρωματικισ απόδοςθσ 4000 
Κ, φωτεινισ ροισ 1800 lumen, ενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α και ανϊτερθσ  120 120 0 
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6 

Λαμπτιρασ Led Τ8 8W 0,6m, χρωματικισ 
απόδοςθσ 4000 Κ , τροφοδοςία ςτα δυο 
άκρα , ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α 
με μζςθ διάρκεια ηωισ 30.000h λειτουργίασ  620 370 250 

7 

Λαμπτιρασ Led Τ8 18W 1,20m, χρωματικισ 
απόδοςθσ 4000 Κ , τροφοδοςία ςτα δυο 
άκρα , ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α 
με μζςθ διάρκεια ηωισ 30.000h λειτουργίασ  380 280 100 

8 

Λαμπτιρασ Led Τ8 22W 1,50m, χρωματικισ 
απόδοςθσ 4000 Κ , τροφοδοςία ςτα δυο 
άκρα , ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α 
με μζςθ διάρκεια ηωισ 25.000h λειτουργία 80 80 0 

9 

Λαμπτιρασ φκορίου 18W, 18W/840, 0,6m 
,χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ , ενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α με μζςθ διάρκεια 
ηωισ 15.000h λειτουργίασ  340 140 200 

10 

Λαμπτιρασ φκορίου 36W, 36W/840, 1.20m, 
χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ , ενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α με μζςθ διάρκεια 
ηωισ 15000h λειτουργίασ  220 120 100 

11 
Λαμπτιρασ φκορίου8W,  8W/640, 302mm, 
ενεργειακισ απόδοςθσ κατθγορίασ Α  280 280 0 

12 

Λαμπτιρασ φκορίου κυκλικόσ 32W  
TLE32W/840 ενεργειακισ απόδοςθσ 
κατθγορίασ Α  40 0 40 

13 

Λαμπτιρασ Led Τ9 20W Φ30 κυκλικόσ G10Q , 
χρωματικισ απόδοςθσ 6500 Κ, φωτεινισ 
ροισ 1900 lumen, με μζςθ διάρκεια ηωισ 
25000h λειτουργίασ ,ενεργειακισ απόδοςθσ 
κατθγορίασ Α ι ανϊτερθσ 30 15 15 
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Πλοι οι λαμπτιρεσ Led  κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 2 χρόνια επίςθσ οι 

λαμπτιρεσ φκορίου και φκοριςμοφ για τουλάχιςτον  1 χρόνο. 

Στθν τιμι του λαμπτιρα ςυμπεριλαμβάνεται το τζλοσ ανακφκλωςθσ 

Τα είδθ 6,7,8 πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα 3 ςυνδεςμολογιϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Λαμπτιρασ Led Τ9 20W Φ22 κυκλικόσ G10Q 
,χρωματικισ απόδοςθσ 6500 Κ, φωτεινισ 
ροισ 1900 lumen, με μζςθ διάρκεια ηωισ 
25000h λειτουργίασ ,ενεργειακισ απόδοςθσ 
κατθγορίασ Α ι ανϊτερθσ 20 10 10 

15 

Λαμπτιρασ Led Τ9 6W GU10, 110
0
 , 

χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κ, ενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α  ι ανϊτερθσ 70 70 0 

16 

Λαμπτιρασ αλογόνου spot MR16, 28W 
χρωματικισ απόδοςθσ 4000 Κενεργειακισ 
απόδοςθσ κατθγορίασ Α  ι ανϊτερθσ 30 30 0 

17. ΣΥΝΟΛΟ 2750 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

                                                                                              ΣΥΜΒΑΣΘ  

 

Στθν Κατερίνθ ςιµερα …………., οι παρακάτω ςυµβαλλόµενοι, αφενόσ το ……………………………………………………, που εδρεφει ςτ 

………………………………, νόµιµα εκπροςωποφµενο από τ………………………………………………………….., που χάριν ςυντοµίασ κα καλλείται 

"ΕΓΟΔΟΤΘΣ" και αφετζρου θ εδρεφουςα ςτθ ………………, οδόσ …………………………………… 

ΤΚ …………., τθλ. …………………, ΑΦΜ …………………, .Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε τθν επωνυµία ……………………………………………. 
που εκπροςωπείται νόµιµα από τον κ.……………………………………… και ςτο εξισ, χάριν ςυντοµίασ κα καλείται 
"ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ". 
Ζχοντασ υπόψθ: 
Α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
Β) Τθν υπ’ αρικ./2017 διακιρυξθ. 
Γ) Τθν από ………… προςφορά του δεφτερου ςυµβαλλόµενου. 
Δ) Τθν υπ' αρικ. ………………………… κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκοµείου, ςφµφωνα µε τθν οποία ο δεφτεροσ των 
ςυµβαλλοµζνων ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ, για τα αναγραφόµενα ςτο άρκρο 1ο τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ςυµφϊνθςαν και 
ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 
 
 

ΑΘΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ είναι θ …………….. 
Το υπό ανάκεςθ  υπθρεςίασ/προμικειασ  κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυµφωνία µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςµοφ και τθν τεχνικι και οικονοµικι προςφορά του Αναδόχου/Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο 
ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα µζρθ τθσ παροφςασ.  
 
 

ΑΘΟ 2ο 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

2.1. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ ορίηεται …………..και µπορεί να παρατακεί ακόµθ     κατά προχπολογιςµό και µθνιαία 
αποηθµείωςθ µε µονοµερι απόφαςθ του αρµόδιου για τθν Διοίκθςθ Οργάνου.  
Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ τθσ ςφµβαςθσ αναδειχκεί για το αντικείµενο αυτισ νζοσ ανάδοχοσ θ ιςχφσ τθσ παφει 
από τθν εφαρµογι τθσ νζασ ςφµβαςθσ. 

2.2. Θ παραλαβι γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφµφωνα µε τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221.  
2.3. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφµενοσ ζλεγχοσ, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτθ ςφµβαςθ, µπορεί δε 

να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ/Ρρομθκευτισ.  
2.4. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι  τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ, 

ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ 
τθσ ςφµβαςθσ και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόµενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν µποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

2.5. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, µε αιτιολογθµζνθ απόφαςθ του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόµενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, µε 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά 
τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόµενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφµβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςτθν απόφαςθ.  

2.6. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφαςι του, θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο/Ρρομθκευτι. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο των 30 θµερϊν 
από τθν θµεροµθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι 
θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

2.7. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωµι του αναδόχου, πραγµατοποιοφνται οι 
προβλεπόµενοι από τθ ςφµβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυ-γκροτείται µε απόφαςθ του αρµοδίου αποφαινοµζνου 
οργάνου, ςτθν οποία δεν µπορεί να ςυµµετζχουν ο πρόεδροσ και τα µζλθ τθσ επιτροπισ που πραγµατοποίθςε τθν 
παραλαβι ςτον προβλεπόµενο από τθν ςφµβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προ βλζπονται από τθν ςφµβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολι και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεποµζνων από τθ 
ςφµβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 
επιτροπι παραλαβισ, δεν λαµβάνεται υπόψθ.  
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ΑΘΟ 3ο 
ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1. Αν οι υπθρεςίεσ /προμικειεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου µετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφµβαςθσ, 
και µζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ, µε αιτιολογθµζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

3.2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθµα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόµενθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφµβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τµθµατικϊν/ενδιαµζςων προκεςµιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςµίασ, 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςµα,  

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςµα,  

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τµθµατικϊν προκεςµιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόµενεσ για 
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφµβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται µε αιτιολογθµζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τµθµατικζσ προκεςµίεσ παραςχεκοφν µζςα ςτθ 
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριµζνεσ παρατάςεισ αυτισ και µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφµβαςθσ ζχει 
εκτελεςτεί πλιρωσ. 

3.3. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυµψθφίηεται από/µε τθν αµοιβι του αναδόχου.  
3.4. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωµα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  
 

 
ΑΘΟ 4 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
H πλθρωµι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), µετά από προθγοφµενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθµατικϊν ενταλµάτων πλθρωµισ από τον 
αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θµερϊν, υπολογιηόµενων από τθν εποµζνθ τθσ υποβολισ του τιµολογίου πϊλθςθσ από τον 
Ανάδοχο/Ρρομθκευτι. 
Θ εξόφλθςθ γίνεται µε βάςθ τα νόµιµα δικαιολογθτικά πλθρωµισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο 
200 του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νοµοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωµισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το 
Δθµόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθµερότθτασ κ.λπ.).  
 
Θ υποβολι του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν υποχρεϊςεων.  
Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιµολογίων γίνει µετά τθν πιο πάνω προκεςµία, το Νοςοκοµείο κακίςταται υπεριµερο, 
ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα µζτρα εφαρµογισ των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 
107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ». 
 
Θ προκεςµία πλθρωµισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθµα που µεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθµατικοφ 
εντάλµατοσ πλθρωµισ ςτον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και µζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό 
διάςτθµα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων µεταξφ του Νοςοκοµείου και του Ανάδοχου, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφµβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν 
προςµετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωµισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (µθ ζγκαιρθ υποβολι των 
αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λπ.). 
 
Ο Ανάδοχοσ/Ρρομθκευτθισ βαρφνεται µε τισ νόµιµεσ κρατιςεισ: 
 
• ποςοςτό 2% επί του τιµολογίου τθσ ςφµβαςθσ µετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ παρακρατοφµενου 

υπζρ τρίτων, ςφµφωνα µε τθν αρίκµ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρµογι του άρκρου 3 του Ν. 3580/2007.  
• ποςοςτό 0,06%, Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθµοςίων Συµβάςεων βάςει του Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει µε το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρκρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 
«τροποποιοφµενεσ διατάξεισ», που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωµισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιµου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ’ 
αυτοφ).  
• Κατά τθν πλθρωµι του τιµιµατοσ παρακρατείται ο προβλεπόµενοσ φόροσ  4%.  
 
Ο Φόροσ Ρροςτικζµενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιµολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 
Άρκρο 5  

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
 
6.1. Ο Ανάδοχοσ/Ρρομθκευτισ δεν µπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν µθ ζγκαιρθ παράδοςθ τθσ υπό ανάκεςθ 

υπθρεςίασ/προμικειασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το 
οποίο ςτθ ςυγκεκριµζνθ περίπτωςθ δεν µπορεί να αποτραπεί ζςτω και µε τθ λιψθ µζτρω άκρασ επιµζλειασ και ςφνεςθσ, 
ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ανάδοχο/Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι µζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του.  

6.2. Σε εφαρµογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ/Ρρομθκευτισ υποχρεοφται µζςα ςε διάςτθµα είκοςι (20) 
θµερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκοµίςει ςτο 
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Νοςοκοµείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ /Ρρομθκευτισ δεν προςκοµίςει τζτοια 
ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊµατοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδροµι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ µθ εκπλιρωςθ των 
ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελµατικισ δραςτθριότθτασ του Αναδόχου/Ρρομθκευτι και 
µπορεί να επθρεάςουν δυςµενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

 
Άρκρο 6 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 
         Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν µπορεί να γίνει µόνον εγγράφωσ, ςε αντικειµενικά                    
δικαιολογθµζνεσ περιπτϊςεισ και µετά από προθγοφµενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου του Νοςοκοµείου. Ζχουν 
πλιρθ ςυµβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τµιµατα τθσ ςφµβαςθσ, ςτο µζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) 
θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςµοφ, β) θ τεχνικι και οικονοµικι προςφορά του Αναδόχου/Ρρομθκευτι.  

 
Άρκρο 7

ο
  

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
8.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ (ι και µετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει απ’ αυτιν) 

µεταξφ του Νοςοκοµείου και του Αναδόχου/Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφµβαςθσ, 
τθν ερµθνεία αυτισ, τον προςδιοριςµό ι και τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν υποχρεϊςεων των µερϊν ι τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συµβοφλιο 
του Νοςοκοµείου, προσ το οποίο ο Ανάδοχοσ/ Ρρομθκευτισ  πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει 
οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου µε αιτιολογθµζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόµενο. Εάν το Δ.Σ. 
του Νοςοκοµείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ µζςα ςε δφο (2) µινεσ από τθν θµζρα υποβολισ τθσ ι αν ο 
Ανάδοχοσ /Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα µζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ 
διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρµοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφµβαςθ προµικειασ ι κα ςχετίηεται µ’ αυτιν και δεν κα ρυκµίηεται 
κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρµόδια δικαςτιρια τθσ Κατερίνθσ.  

8.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφµβαςθ, εφαρµόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. /2017 διακιρυξθσ του 
διενεργθκζντοσ διαγωνιςµοφ, κακϊσ και οι περί προµθκειϊν του Δθµοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ 
εφαρµογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωµάτων του Νοςοκοµείου, που απορρζουν από 
τισ ςυναφείσ µε τθ ςφµβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νοµοκεςίασ.  

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, 
υπογράφθκαν από τουσ ςυµβαλλόµενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκοµείο ζλαβε δφο (2) αντίγραφα, ενϊ το άλλο ζλαβε ο 
Ανάδοχοσ/Ρρομθκευτισ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Νοςοκοµείο                                                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

   (Υπογραφι)                                                                                                           (Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Δ          

Ο ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΙΝΘΣ-ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *6
ο
 χιλ. ΚΑΤΕΙΝΘΣ-ΑΩΝΑ /ΚΑΤΕΙΝΘ/Τ.Κ.60100……+ 

- πλθροφορίεσ: *ΤΜ. ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ……+ 

- Τθλζφωνο: *2351350353,2351352849,2351350376……+ 

- Θλ. ταχυδρομείο: *promith1@1142.syzefxis.gov.gr, promithies@gnkaterini.gr…+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.psynpo.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

*ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΡΤΘΩΝ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *             ] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ……+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *  ] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [2020] 

 

Ο ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

ΜΕΟΣ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 

αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
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Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

ΜΕΟΣ ΙΙI: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. Συμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ. 

2. Δωροδοκία 

3. Απάτθ 

4. Τρομοκρατικά εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 

απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

 

Εάν ναι, αναφζρεται: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ 

ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ 

τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά) 

ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ») 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

 

B: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 

ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ *+ Ναι *+ Πχι 
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υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του 

λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 

οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ 

και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  

*..........……+ 

 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων: λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:  

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαii κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

ΜΕΟΣ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

ΜΕΟΣ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι 

ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα 

πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, εκτόσ εάν: 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 

φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτθν παροφςα), προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ 

ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ 

ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ(1):  

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο  

Ρατζρα:  
 

Πνομα και Επϊνυμο  

Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Εmail): 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1) θ προςφορά πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφµενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςµοφ (/2020) 

2) ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδοµι -µζςα, κτλ. για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ 

3) θ προςφορά ιςχφει για διάςτθµα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θµερϊν 

4) Συμφωνϊ για το χρόνο και τον τόπο παράδοςθσ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. 

                                                                                                                                                                      Θμερομθνία:   

                                                                                                                                                                      Ο/Θ Δθλ……… 

                                                                                                                                                                       (Υπογραφι) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.(2) 

Αναγράφεται ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε 

να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 

δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
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                       ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 

                                                                     ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Για  τθν προμικεια  ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΡΤΘΩΝ  όπωσ αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά: 

ΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΙΝΘΣ-ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ:……………………………………………………………….. 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ     ΛΑΜΡΤΘΩΝ  ΡΡΦΥΥ 2015 

Α / 
Α Ρεριγραφι είδουσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ Ροςότθτα  

Τιμι μονάδοσ 
χωρίσ ΦΡΑ  

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΤΙΜΘ ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ 
ΕΡΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΕΡΥ 

1 

Λαμπτιρασ Led , 
κάλυκασ Ε27,15W , 
χρωματικισ 
απόδοςθσ 4000 Κ, 
φωτεινισ ροισ 1250 
lumen, με μζςθ 
διάρκεια ηωισ 
25000h λειτουργίασ , 
ενεργειακισ 
απόδοςθσ 
κατθγορίασ Α ι 
ανϊτερθσ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

170 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..       

2 

Λαμπτιρασ Led , 

κάλυκασ Ε27, 8W , 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ, 

φωτεινισ ροισ 800 

lumen, με μζγιςτο 

μικοσ 10,5 cm και 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

20000h λειτουργίασ 

,ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α ι 

ανϊτερθσ  

 

 

50 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..       

3 

Λαμπτιρασ Led 

(γλόμποσ), κάλυκασ 

Ε27, 14W , 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ, 

φωτεινισ ροισ 1250 

lumen, με μζςθ 

διάρκεια ηωισ 

25000h λειτουργίασ 

 

 

50 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..       
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,Φ120 ,ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α ι 

ανϊτερθσ  

 

4 

Λαμπτιρασ Led , 

κάλυκασ Ε14, 6W , 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ, 

φωτεινισ ροισ 470 

lumen,  με μζςθ 

διάρκεια ηωισ 

25000h ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α ι  

ανϊτερθσ 

 

 

250 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..       

5 

Λαμπτιρασ 

φκοριςμοφ με 4 

ακίδεσ 26W 

PLC26W/84/4P 

,χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ, 

φωτεινισ ροισ 1800 

lumen, ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α και 

ανϊτερθσ  

 

 

 

120 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..       

6 

Λαμπτιρασ Led Τ8 

8W 0,6m, 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ , 

τροφοδοςία ςτα δυο 

άκρα , ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α με 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

30.000h λειτουργίασ  

 

 

620 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..    

7 

Λαμπτιρασ Led Τ8 

18W 1,20m, 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ , 

τροφοδοςία ςτα δυο 

άκρα , ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α με 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

30.000h λειτουργίασ  

 

380 

 

 

Αρικμθτικϊσ…………
…………………… 
Ολογράφωσ…………
…………………..    
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8 

Λαμπτιρασ Led Τ8 

22W 1,50m, 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ , 

τροφοδοςία ςτα δυο 

άκρα , ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α με 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

25.000h λειτουργία 

 

 

80 

 

    

9 

Λαμπτιρασ φκορίου 

18W, 18W/840, 0,6m 

,χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ , 

ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α με 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

15.000h λειτουργίασ  

 

 

340 

 

    

10 

 

Λαμπτιρασ φκορίου 

36W, 36W/840, 

1.20m, χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ , 

ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α με 

μζςθ διάρκεια ηωισ 

15000h λειτουργίασ  

 

 

220 

 

    

11 

Λαμπτιρασ 

φκορίου8W,  

8W/640, 302mm, 

ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α  

 

 

280 
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12 

Λαμπτιρασ φκορίου 

κυκλικόσ 32W  

TLE32W/840 

ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α  

 

 

40 

 

    

13 

Λαμπτιρασ Led Τ9 

20W Φ30 κυκλικόσ 

G10Q , χρωματικισ 

απόδοςθσ 6500 Κ, 

φωτεινισ ροισ 1900 

lumen, με μζςθ 

διάρκεια ηωισ 

25000h λειτουργίασ 

,ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α ι 

ανϊτερθσ 

 

 

30 

 

    

14 

Λαμπτιρασ Led Τ9 

20W Φ22 κυκλικόσ 

G10Q ,χρωματικισ 

απόδοςθσ 6500 Κ, 

φωτεινισ ροισ 1900 

lumen, με μζςθ 

διάρκεια ηωισ 

25000h λειτουργίασ 

,ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α ι 

ανϊτερθσ 

 

 

20 

 

    

15 

Λαμπτιρασ Led Τ9 

6W GU10, 110
0
 , 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 Κ, 

ενεργειακισ 

απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α  ι 

ανϊτερθσ 

 

 

70 

 

    

16 

Λαμπτιρασ 

αλογόνου spot 

MR16, 28W 

χρωματικισ 

απόδοςθσ 4000 

Κενεργειακισ 

 

30 
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απόδοςθσ 

κατθγορίασ Α  ι 

ανϊτερθσ 

 

                                                                                                    

                                                                                                           ΥΡΟΓΑΦΘ …………………. 

                                                                                                          

                                                                                                           ΣΦΑΓΙΔΑ …………………… 

                                                           

 

 

 

  

 

 


