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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

(στο εξής ΩΚΚ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356 

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL304 

Τηλέφωνο +30 – 210 – 9493107/120 

Φαξ +30 – 210 – 9493136  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@onasseio.gr /  gr_prom2@ocsc.gr /gouvelou@ocsc.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.onasseio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Ω.Κ.Κ. είναι Νοσοκομείο  και ανήκει στους  φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του  Ω.Κ.Κ. είναι η Υγεία 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική   

      πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του       

      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:     

     www.promitheus.gov.gr ή από www.onasseio.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, θα είναι 
ανοιχτός διεθνής για την ανάδειξη έως τριών (3)  οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη σύναψη 
συμφωνίας - πλαίσιο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής . Κατόπιν θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την ανάθεση 
σε έως δύο φορείς με διαφορετικά ποσοστά επί της προκηρυχθείσας ποσότητας του εκάστοτε είδους, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο οικονομικός φορέας με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό θα αναλάβει το 80% της ποσότητας του είδους και  ο αμέσως επόμενος το 20% . 

mailto:info@onasseio.gr
mailto:%20gr_prom2@ocsc.gr
mailto:gouvelou@ocsc.gr
http://www.onasseio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι τα Συστήματα Συσκευών Σύγκλεισης, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’, τα οποία κατατάσσονται στο κωδικό  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33111730-7 

1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με  έως τρείς 
(3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των  ειδών, είτε 
για ένα ή περισσότερα είδη  αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, 
μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και 
δύο οικονομικούς φορείς) .  

1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 1.634.268€  πλέον ΦΠΑ  

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη 
των ακόλουθων στοιχείων : 

α) της εκτιμώμενης αξίας όπως αυτή βασίζεται σε δείγμα προηγουμένων παραγγελιών 

β) της τιμής των υπό προμήθεια ειδών όπως προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών και  

γ) τη μέση τιμή των προς προμήθεια ειδών κατά το έτος 2018 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθούν  να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο της 
συμφωνίας-πλαίσιο με το Ω.Κ.Κ. («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.   

1.3.4 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4)  έτη από την υπογραφή της  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της 
συμφωνίας-πλαίσιο.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

1.3.5 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 
της παρούσας. Από τη διαδικασία θα επιλεχθούν έως τρείς (3)  οικονομικοί φορείς που θα πληρούν τα 
κριτήρια των τεχνικών προδιαγραφών και που θα λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Για την 
ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων κατά το νέο διαγωνισμό, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα ανατεθεί σε δύο (2) φορείς με διαφορετικά ποσοστά της   επί 
της προκηρυχθείσας ποσότητας του εκάστοτε είδους. Ο οικονομικός φορέας με την μικρότερη τιμή 
προσφοράς που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα αναλάβει το 80% της ποσότητας του 
είδους και  ο αμέσως επόμενος το 20%. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28Α/27.02.1992) “Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  

       της Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Έγκριση 
αναμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου” 
(ΦΕΚ 88Β/30.01.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 αυτής 
(Κανονισμός Προμηθειών).  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

  της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 Της από 02/10/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ (587ης συνεδρίαση) με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού καθώς και οι όροι αυτού καθώς και το παρόν 
τεύχος διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών προδιαγραφών 

 των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και  

 του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2019 και ώρα 16:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος, την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/05/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) αλλά και στο www.onasseio.gr 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΩΚΚ, στη διεύθυνση (URL) :   
http://www.onasseio.gr 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.onasseio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 04/2019  Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως 
αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με αρ. 04/2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και συγκεκριμένα: 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-

πλαίσιο 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ –  Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΕΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ –Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Της Συμφωνίας Πλαίσιο 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ –Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας - Πλαίσιο  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της υπ'αριθ …….. Συμφωνίας-

πλαίσιο  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Το Ω.Κ.Κ. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Ω.Κ.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
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για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’ και Ζ’ 

 Το Ω.Κ.Κ. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του  Ω.Κ.Κ. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν το Ω.Κ.Κ. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τοΥ Ω.Κ.Κ., να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε δημόσια 
σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].  Για 
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τη διαπίστωση των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση έκδοσης εντός του 
τελευταίου εξαμήνου, περί εγγραφής του συμμετέχοντος στο οικείο Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να προσκομίσουν: 

α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

 έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα  ευρώ 

 έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

 έτος 2015 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

και  

β) ''ειδικό'' αναφορικά με τις αιτούμενες ασφαλίσεις ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

 έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

 έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

 έτος 2015 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

και 

γ) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί απαιτείται να προσκομίσουν:  

α) κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017) με τις οποίες  έχουν προμηθεύσει ίδιας κατηγορίας είδη  με τα  
προδιαγεγραμμένα στον παρόντα Διαγωνισμό,  

β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  

γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη της εκτέλεσης των επεμβάσεων, 
όπου απαιτείται  

δ) τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει εφόσον 
ζητηθούν καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

 Τα πρότυπα του EN ISO 9001:2008 ή νεώτερου ή ισοδύναμου αυτού  

 Τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (ιδίως Οδηγία 93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα, για 
την ασφαλή κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων  

 Τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας “Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων” (ΦΕΚ 
32Β/16.01.2004).  

 Τα πρότυπα του EN ISO 14001: 2004 για το σύστημα ποιότητας – περιβαλλοντικής διαχείρισης  
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  Τις απαιτούμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη νόμιμη κυκλοφορία 
των προϊόντων  

 Τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ’ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες όπως αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που το Ω.Κ.Κ. έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν το Ω.Κ.Κ. που αναθέτει τη 
συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από το 
ΩΚΚ (πριν τη σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο): 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, (i) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και (ii) υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα όσο  αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό σύμφωνα με 
την περίπτωση (i) της προηγούμενης παραγράφου ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Το ΩΚΚ  δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»και 
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση έκδοσης εντός του 
τελευταίου εξαμήνου εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.   

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

 ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών (2015.2016.2017) και 

 υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που 
αφορά ειδικά στην προμήθεια ειδών  ίδιας κατηγορίας /ιδίου τύπου με τους προδιαγεγραμμένους 
στον παρόντα Διαγωνισμό των τριών (3) τελευταίων ετών (2015.2016.2017),  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Το ΩΚΚ δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να δέχεται ή να 
απορρίπτει το έγγραφο αυτό ως στοιχείο για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του υποψηφίου. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  

1) κατάλογο των σημαντικότερων πελατών της τελευταίας τριετίας στους οποίους έχουν 
προμηθεύσει είδη ίδιας κατηγορίας /ιδίου τύπου με τους προδιαγεγραμμένους στον παρόντα 
Διαγωνισμό,  

2) υπεύθυνη δήλωση περί απρόσκοπτης προμήθειας όλων των προσφερομένων αναλωσίμων υλικών 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (εφόσον του κατακυρωθεί μέρος του Διαγωνισμού),  

3) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των ειδών, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  

4)  ‘Αδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κ.λπ) όπως αυτά ορίζονται από την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

5) Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και 
τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP για όσα προϊόντα απαιτείται 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

 Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 ή νεώτερο ή ισοδύναμο (νομίμως επικυρωμένα). 
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 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προσφερόμενα είδη, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα (νομίμως 
επικυρωμένα). 

 Σχετική βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας : “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων” (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004).  

 Πιστοποιητικό EN ISO 14001: 2004 για το σύστημα ποιότητας – περιβαλλοντικής διαχείρισης  

  ‘Αδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κ.λπ) όπως αυτά ορίζονται από την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και 
τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP για όσα προϊόντα απαιτείται  

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαïκού 
Κοινοβουλίου (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων 
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του  Ω.Κ.Κ..   
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

 

Κριτήριο ανάθεσης  της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Ποιότητα, τεχνική αξία και αποδοτικότητα είδους με 
βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές 

35% 

Κ2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά είδους 35% 

Κ3 Αξιοπιστία προμηθευτή 30% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης (Σi) κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΒΤ = Σ1*Κ1+Σ2*Κ2+Σ3*Κ3 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 
τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη Τελική 
Βαθμολογία(ΤΒ) η οποία προκύπτει από τον τύπο που ακολουθεί: 

ΤΒ=0,6*( ΒΤ/ΒΤΜΑΧ )+ 0,4*(ΤΜΙΝ/Τ) 

       όπου: BT = Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης της αξιολογούμενης προσφοράς.  

 ΒΤ ΜΑΧ = Μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης  

 ΤΜΙΝ=  Μικρότερη Τιμή προσφοράς(μεταξύ του συνόλου των προσφορών). 

 Τ= Τιμή προσφοράς 

Για την αξιολόγηση – κατάταξη των προσφορών για την επιλογή των Προμηθευτών με τους οποίους θα 
συναφθεί η συμφωνία – πλαίσιο, οι προσφορές για τα είδη θα ταξινομηθούν κατά φθίνουσα σειρά βάσει 
της Τελικής Βαθμολογίας (ΤΒ) αξιολόγησης και από την κατάταξη αυτή θα επιλεγούν οι τρείς (3)  με την 
μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία. Εάν δε, κατά την παραπάνω διαδικασία, διαπιστωθεί  
α) η ύπαρξη ισότιμων προσφορών για τα ίδια είδη, η επιτροπή του Διαγωνισμού θα συμπεριλάβει τελικά 
στη συμφωνία – πλαίσιο τον οικονομικό φορέα με την καλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση. 
β) η ύπαρξη λιγότερων από τρείς οικονομικούς φορείς  που θα συνάψουν συμφωνία πλαίσιο λόγω μη 
ύπαρξης τριών  προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τότε μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς. Οι δύο  εκ των οικονομικών φορέων που θα 
συνάψουν συμφωνία πλαίσιο, θα υπογράψουν εκτελεστικές συμβάσεις, με  αντίστοιχα ποσοστά 
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προμήθειας 80%-20% με βάση την χαμηλότερη τιμή, όπως θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό. Σε περίπτωση ύπαρξης ενός και μόνο  οικονομικού  φορέα  που θα συνάψει συμφωνία 
πλαίσιο, λόγω μη ύπαρξης προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε αυτός θα 
αναλάβει το σύνολο της προμήθειας δηλαδή το 100% της προϋπολογιζόμενης ποσότητας. 

2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”)  

α) Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-
πλαίσιο και έχουν ισχύ ενός έτους . Ειδικότερα, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (Αρθρ 6) 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή οι δύο από τους τρείς οικονομικούς φορείς που αναδείχθηκαν ως οι 
συμφερότεροι και σύναψαν συμφωνία πλαίσιο θα λάβουν αντίστοιχα : 

ο  πρώτος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς όπως προέκυψε από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό το 80% 
της προκηρυχθείσας ποσότητας και ο δεύτερος το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση που 
κάποιος από τους οικονομικούς φορείς αδυνατεί να παραδώσει τα είδη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης τότε το ποσοστό του δίδεται στον άλλο.  

2.3.4 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και 
οικονομικών προσφορών), και τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού θα διενεργεί επαναδιαγωνισμούς ανά έτος, με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
με τους προμηθευτές που έχουν συνάψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο αρθρ 6. Η 
ανάθεση των εκτελεστικών της Συμφωνίας- Πλαίσιο συμβάσεων γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, το «Σύστημα» παρέχει έγγραφη πλήρη 
και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η ανωτέρω επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού θα συντάξει σχετικό πρακτικό, θα κατατάξει τις προσφορές 
σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.  

Η συνολική τιμή, ανά είδος προμήθειας, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των 
προσφορών.  

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν εγγράφως στο Ω.Κ.Κ. . εντός 
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή 
από το σύστημα προσφερόμενη τιμή ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
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“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, το Ω.Κ.Κ.  θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

  2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω  του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στο Ω.Κ.Κ., σε έντυπη μορφή 
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και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όταν ζητείται, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Το Ω.Κ.Κ. μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ’).  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

γ) μόνο για νομικά πρόσωπα 
i. Καταστατικό της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης των 
ανωτέρω. 
ii. Βεβαίωση από την κάθε φορά αρμόδια αρχή για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 
iii. ΦΕΚ στο οποίο είναι δημοσιευμένο το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο 
 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας το  αντίστοιχο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης 
(Παράρτημα  Δ’ ). Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από το Ω.Κ.Κ.  με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Β’ της 
Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τη τιμή ανά σύστημα  είδους χωρίς ΦΠΑ αλλά και με ΦΠΑ  
και σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  Ε’ της διακήρυξης. 

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στην οικονομική προσφορά και η τιμή με και χωρίς ΦΠΑ για κάθε 
επιμέρους είδος που περιλαμβάνεται στο σύστημα. 

Κατά την εκτύπωση της οικονομικής προσφοράς του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ θα αποτυπώνεται ΦΠΑ 
0% λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων.  
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Η τιμή προμήθειας θα πρέπει,  

 να δοθεί σε ευρώ (€) ανά μονάδα, αριθμητικά και ολογράφως, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, 

 να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το συγκεκριμένο υλικό (Παράρτημα Α’) ή 
την προβλεπόμενη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το συγκεκριμένο υλικό τιμή κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ή την τιμή των συμβάσεων της ΕΚΑΠΥ όποια είναι 
μικρότερη.  

 να περιλαμβάνει τις δαπάνες για   την προμήθεια και μεταβίβαση των προσφερόμενων ειδών στο 
ΩΚΚ λόγω πώλησης και ελεύθερων παντός βάρους και  τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ), 
τέλη, κρατήσεις και τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της προμήθειας (π.χ. κόστος 
παράδοσης και μεταφοράς). 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Επίσης ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  Ε’ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το Ω.Κ.Κ. στο  Παραρτήμα Α’ της  παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από το Ω.Κ.Κ., πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν το Ω.Κ.Κ. κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Το Ω.Κ.Κ. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το Ω.Κ.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

ε) η οποία περιέχει εναλλακτικές  προσφορές .  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του Ω.Κ.Κ.  
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Ε.Δ.Δ.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την Παρασκευή 21/06/2019 και ώρα 11:00 

  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει το Ω.Κ.Κ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το Ω.Κ.Κ. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Το Ω.Κ.Κ. μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το Ω.Κ.Κ. προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η Ε.Δ.Δ.  καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 1( δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών)  θα αποτελέσει την 
εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του Γραφείου Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΩΚΚ προς έγκριση. Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με 
αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από το Ω.Κ.Κ. μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό (Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 2) στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη των 
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.   
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, το Ω.Κ.Κ. 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η επιλογή των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη 
συμφωνία-πλαίσιο γίνεται με βάση τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης . 

Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών)  θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η 
οποία, μέσω του Γραφείου Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ προς έγκριση. 
Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με αποδεικτικό παραλαβής 
για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Ω.Κ.Κ. αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στους προσφέροντες, οι οποίοι πρόκειται να συμμετέχουν στη  συμφωνία-πλαίσιο 
(«προσωρινοί ανάδοχοι»), και τους καλεί να υποβάλουν  εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από 
την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους προσφέροντες, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 
σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στους 
προσφέροντες να τα προσκομίσουν ή να τα συμπληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής τους. Το Ω.Κ.Κ. μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Οι προσφέροντες (“προσωρινοί ανάδοχοι”) κηρύσσονται έκπτωτοι, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα  που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα  πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
(Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 3) από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη των προσωρινών αναδόχων ως έκπτωτων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με αποδεικτικό παραλαβής 
για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Το  Ω.Κ.Κ. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τους  προσωρινούς ανάδοχους, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους  προσωρινούς ανάδοχους, εφόσον αυτοί έχουν 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

Το  Ω.Κ.Κ. προσκαλεί τους ανάδοχους να προσέλθουν για υπογραφή του συμφωνητικού της συμφωνίας-
πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που οι ανάδοχοι δεν προσέλθουν να υπογράψουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσονται έκπτωτοι, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα  που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του  Ω.Κ.Κ.  κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης του  Ω.Κ.Κ., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη του  Ω.Κ.Κ. η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) 
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, το Ω.Κ.Κ. ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016 

Το Ω.Κ.Κ.  μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί  την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει  στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Ω.Κ.Κ. και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Το Ω.Κ.Κ.  ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας,  τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-
πλαίσιοκαι το  περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ’ 
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε 
σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας 

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι τέσσερα (4) έτη.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση  του Ω.Κ.Κ. έναντι των 
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ζ’  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Ω.Κ.Κ. έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι  δεκατρείς (13)  μήνες . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επειδή τα είδη   είναι διαιρετά και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά,  
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η  σταδιακή αποδέσμευση την ως άνω 
εγγυήσης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που συνάγονται από 
τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που θα του γνωστοποιηθούν 
από το ΩΚΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2.  To Ω.Κ.Κ. μπορεί να υποβάλει παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της εκτελεστικής της 
συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά της 
παραγγελίας. 

4.3.3.  Το Ω.Κ.Κ. υποχρεούνται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, 
όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει  την ενδεικτική (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την 
οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο. ή την προβλεπόμενη στο Παρατηρητήριο 
Τιμών για το συγκεκριμένο υλικό τιμή κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, ή την τιμή των 
συμβάσεων της ΕΚΑΠΥ, όποια είναι μικρότερη.  

  

4.4 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  Η τροποποίηση αφορά την δυνατότητα 
του ΩΚΚ να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και 
μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50 %. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.5.1. Το Ω.Κ.Κ. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και μόνο εφόσον προσκομισθούν 
τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά  (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 
ενημερότητα, καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κλπ), και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία 
σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της συμβάσεως και καμία υποχρέωση παρακράτησης και 
απόδοσης του οφειλόμενου ποσού στο Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Παραλαβή υλικών 

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός σαράντα οκτώ  (48) ωρών από την έγγραφη 
παραγγελία αυτών στην αποθήκη του Ω.Κ.Κ. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 
αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5.2.2 H παραλαβή των υλικών γίνεται από τριμερής επιτροπή. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

5.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

5.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

5.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

5.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

5.4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.4.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής 
σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ω.Κ.Κ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση 
του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με το Ω.Κ.Κ. ή 
με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.4.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ω.Κ.Κ., ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.5 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί να καταθέσει διοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων  5.4 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 
5.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής που θα ορίζεται κάθε φορά με 
απόφαση του ΔΣ για την εξέταση των διοικητικών προσφυγών. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 



 

Σελίδα 32 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

6.1 Όροι  διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού   

6.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό  , έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία πλαίσιο οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
από το Ω.Κ.Κ. υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών ηλεκτρονικά , υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι 
εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής  διακήρυξης βάσει της οποίας 
συνήφθη η Συμφωνία Πλαίσιο. 

6.1.2 Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του 
δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και το Ω.Κ.Κ. τον κηρύσσει έκπτωτο. Στην 
ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός 
προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή των 
εκτελεστικών συμβάσεων . 

6.1.3  Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς 
για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από το Ω.Κ.Κ. η οποία αποφασίζει 
σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή.  

6.1.4 Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγωνιστική 
διαδικασία ματαιώνεται. 

6.2 Όροι  διεξαγωγής  του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού   

6.2.1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί για λογαριασμό του ΩΚΚ είτε στην  πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, είτε στο internet site του ΩΚΚ www.onasseio.gr, είτε σε 
internet site συνεργαζόμενης εταιρείας  (εφεξής αποκαλούμενο «Σύστημα»),εάν δεν είναι εφικτό στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, θα ειδοποιηθούν από το 
ΩΚΚ, για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού. 

6.2.2. Ορισμοί: 

 Συμμετέχοντες:  
Δικαίωμα Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν οι τρείς συμφερότεροι υποψήφιοι 
προμηθευτές των οποίων οι ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και είναι σε 
ισχύ.  

Συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό είναι όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων 
προμηθευτών, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης από το ΩΚΚ.  

 Αποδεκτή Προσφορά: 
Αποδεκτή προσφορά, ορίζεται αυτή που ικανοποιεί ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 

 Είναι χρονικά έγκυρη, δηλαδή καταγράφεται η άφιξή της στο Σύστημα εντός του χρόνου διάρκειας του 
Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεών του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το χρόνο 
άφιξης της προσφοράς στο Σύστημα. Κάθε φορά που μία προσφορά  υποβάλλεται στο σύστημα, 
επιστρέφεται μία ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος για το εάν έχει γίνει αποδεκτή η 
προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 
δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Να βελτιώνει τη συνολική τιμή ανά είδος ή ομάδα είδους, που έχει προσφέρει ο προμηθευτής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπάνη για παράδοση αυτών 
ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το «βήμα», όπως ορίζεται κατωτέρω, ή 

http://www.onasseio.gr/
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ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα γίνεται αποδεκτή εφόσον 
βελτιώνει το τίμημα εκκίνησης που ισούται με το ανά είδος ή ομάδα είδους, προσφερόμενο τίμημα 
του προμηθευτή που αναδείχθηκε καταρχήν μειοδότης κατά την πρώτη πλήρη αξιολόγηση 
τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το βήμα που έχει οριστεί. Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται 
στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος, για το εάν αυτή έχει 
γίνει αποδεκτή ή όχι.  
 Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και 
θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού. 

 Ενεργής προσφορά:  
Ενεργής προσφορά είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα.  

 

6.2.3. Γενικοί όροι που διέπουν τον  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό: 

Γλώσσα: Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Νόμισμα: Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός είναι το ΕΥΡΩ.  

Τρόπος αναγραφής Τιμών: Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού, θα είναι χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
είδους δαπάνη, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, και αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας ανά είδος.  

Τύπος Πλειστηριασμού: Ο Πλειστηριασμός είναι «δυναμικού μειοδοτικού τύπου».  

 

6.2.4. Ειδικοί όροι που διέπουν τον  Ηλεκτρονικό  Πλειστηριασμό: 

Διάρκεια: Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι 30 λεπτά. Εάν όμως, εντός του τελευταίου 3 
λέπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά αποδεκτή στο Σύστημα 
και χαμηλότερη από την τρέχουσα βέλτιστη ενεργή προσφερθείσα τιμή στο Σύστημα, ο χρόνος 
διάρκειας του Πλειστηριασμού θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα 3λεπτο. Δεν υπάρχει περιορισμός 
στην ανανέωση των παρατάσεων.  

Τιμή εκκίνησης: Τιμή εκκίνησης είναι, 

 είτε το τίμημα της χαμηλότερης ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, χωρίς 
ΦΠΑ, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, που θα 
προκύψει από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, που υπεβλήθησαν 
στο διαγωνισμό, 

 είτε η προβλεπόμενη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, 

 είτε η τιμή των συμβάσεων που έχει συνάψει η ΕΚΑΠΥ, 

όποια από τις τρείς είναι είναι μικρότερη.  

Η τιμή εκκίνησης κάθε είδους θα ανακοινωθεί από το ΩΚΚ στους υποψηφίους προμηθευτές πριν την 
διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. 

Στις προσφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

Κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η υποβολή καμίας προσφοράς 
που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.  

Βήμα της Δημοπρασίας: Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά στην 
προσφερθείσα τιμή και μειώνει την τελευταία αποδεκτή προσφορά του, τουλάχιστον κατά 0,5% και 
θα είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΒΗΜΑ(€)  

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ 
LAA 50 

2 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ASD 30 

3 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VSD 30 

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ PFO 30 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΑΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΟΤΑΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ PDA 15 

6 ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΟ  10 

 

6.2.5.  Γενικοί κανονισμοί Πλειστηριασμού 

Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει, γνωρίζει τα κάτωθι 
βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού: 

 Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς στο Σύστημα που ξεπερνά αυτό το ποσό. 

 Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός καταθέσει αποδεκτή προσφορά στο Σύστημα). 

Η κατάταξη του κάθε προμηθευτή στο διαγωνισμό συνδέεται τόσο με την προσφορά του όσο και με τη 
χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς.  
Για παράδειγμα εάν ένας προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον προμηθευτή, θα 
προηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προμηθευτής που χρονικά υπέβαλε πρώτος την προσφορά του, 
σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά παρελήφθη από το σύστημα, με δεδομένο ότι  η περίπτωση 
υποβολής προσφοράς ίσης με την υπερισχύουσα δεν επιτρέπεται αφού δεν επιτρέπεται ισοπαλία 
στην «κορυφή».  

 Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού. 

 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες δεν έχουν την 
δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα των προσφερόντων και  τις άλλες τιμές που υποβάλλονται. 

 Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. 

 Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν θα τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή 
περιορισμούς. 

 Από την στιγμή που γίνεται αποδεκτή μία προσφορά από το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί 
και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες του ίδιου συμμετέχοντος.  

 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν εγγράφως στην Αναθέτουσα 
Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την 
τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα.  

 Τα βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη κάθε 
συμμετέχοντα είναι : 

- η κατάταξη του συμμετέχοντος, σε σχέση με το τίμημα της υπερισχύουσας προσφοράς 

- το τίμημα εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, για το είδος υπό προμήθεια 
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- οι τιμές της τελευταίας υποβληθείσας προσφοράς του ανά είδος προμήθειας 

- ο χρόνος του συστήματος 

6.2.6. Κριτήριο Κατακύρωσης 

Μετά το πέρας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, στον   πρώτο με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  
αυτόματα κατακυρώνεται το 80% της προκηρυχθείσας ποσότητας και  στο δεύτερο το 20% της 
προκηρυχθείσας ποσότητας υπό τον όρο της προσκόμισης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
άρθρου 6.4 

Σε περίπτωση που η χαμηλότερη τιμή προσφέρεται από δύο ή περισσότερους προμηθευτές, ο χρόνος 
διάρκειας του Πλειστηριασμού θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα 3λεπτο μόνο για τους Προμηθευτές 
που θα έχουν προσφέρει την ίδια  τιμή, μέχρι να αναδειχθεί μεταξύ αυτών μειοδότης. Δεν υπάρχει 
περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.  

 

6.2.7. Χρονοδιάγραμμα  Ηλεκτρονικού  Πλειστηριασμού 

Οι συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, θα ειδοποιηθούν από το ΩΚΚ, για το χρονοδιάγραμμα 
του Πλειστηριασμού. Ειδικότερα: 

Το ΩΚΚ αποστέλλει σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή πρόσκληση συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό και φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό την καταγραφή των χρηστών στο Σύστημα. Οι 
προμηθευτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής οφείλουν να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους 
σε όλα τα προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, εφόσον υπάρξουν 
(εκπαίδευση και διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
αποστολή των σχετικών προσκλήσεων. 

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε υποβολή προσφερόμενης τιμής στο Σύστημα, η οποία γίνεται από 
καταγεγραμμένους σε αυτό προμηθευτές, θεωρείται δεσμευτική νόμιμη δήλωση του συμμετέχοντος στον 
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό.  

Πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό δύναται να προηγηθεί εκπαίδευση, όπου θα δοθούν όλες οι 
απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς και τεχνικές οδηγίες χρήσεως.  

Μετά την εκπαίδευση δύναται να ακολουθήσει  εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι προμηθευτές 
να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του πραγματικού Πλειστηριασμού.  

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του 
πραγματικού πλειστηριασμού, πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό 
πλειστηριασμό, εφόσον πραγματοποιηθεί. Η αρμόδια υπηρεσία που θα διενεργεί το διαγωνισμό δεν 
ευθύνεται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.  

 

6.2.8. Υποδομή  Συμμετέχοντος  

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται να διαθέτουν οι 
διαγωνιζόμενοι τουλάχιστον την ακόλουθη υποδομή:  

 Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Internet 
Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδοσή τους 

 Σύνδεση internet μέσω παροχέα (ISP) όπως για παράδειγμα: OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α. 

 Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account) 
 

 6.2.9. Εκπαίδευση  Υποψηφίων Συμμετεχόντων  

Πριν την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, δύναται οι  συμμετέχοντες προμηθευτές να 
παρακολουθήσουν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών. Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου με e – Learning ή τηλεφωνικά ή εφόσον 
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είναι εφικτό με φυσική παρουσία των προμηθευτών σε εκπαιδευτικό χώρο που θα τους υποδειχθεί. Το 
σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.  

Επιπρόσθετα, δύναται να προγραμματισθεί και μία δοκιμαστική / εικονική διεξαγωγή Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού, όπου οι προμηθευτές θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν το  ό Σύστημα 
Πλειστηριασμών με εικονικές τιμές. Η εκπαίδευση θα  περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το 
σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού. Θα περιλαμβάνει θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω διαδικτύου στο 
σύστημα, καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.  

Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιγράφει σε απλά και κατανοητά 
βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό.  

Στον Εικονικό Πλειστηριασμό, που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, εφόσον προγραμματισθεί, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 

 Την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από μία ή / και περισσότερες 
θέσεις και εγκαταστάσεις τους.  

 Να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην αρμόδια υπηρεσία 
Πληροφορικής του ΩΚΚ προς επίλυσή τους πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό. 

 Να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι 
ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

 Να εξοικειωθούν με το σύστημα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να μην έχουν ερωτήματα 
κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.  

 Να υποβάλουν προσφορές με όλους τους κωδικούς πρόσβασης του κάθε συμμετέχοντος, με τους 
οποίους θα συμμετάσχουν στον κανονικό Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή 
λειτουργία τους. Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει και τον εικονικό Πλειστηριασμό στον 
οποίο θα συμμετάσχουν.  
Το ΩΚΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά 
την διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.  

6.2.10. Βλάβες και  Τεχνικά Προβλήματα 

Το Σύστημα θα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα 
εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού. Σε περίπτωση 
εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Τεχνικό Πρόβλημα του Συστήματος  

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, 
διακόπτεται προσωρινά και συνεχίζεται μετά την άρση του προβλήματος, οπότε και παρατείνεται 
ισόχρονα (κατ΄ ελάχιστον για τρία λεπτά) ο χρόνος του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την 
έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα γίνει από το ΩΚΚ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, το ΩΚΚ 
ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλήματος, ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός 
διακόπτεται/ ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα), τον οποίο το ΩΚΚ 
θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή και e – mail.  

(β) Τεχνικό Πρόβλημα Συμμετέχοντος  

Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το διαδίκτυο, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός 
συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του (ανεξάρτητη σύνδεση στο 
internet, άλλος Η/Υ, GPRS/3G/4G, UPS κλπ), η ύπαρξη της οποίας είναι αποκλειστικά ευθύνη του ίδιου 
του συμμετέχοντα.  

Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δεν διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντος ή 
αδυναμίας υποβολής προσφερόμενης τιμής από το συμμετέχοντα.  
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6.2.11. Εγγυήσεις  

Το ΩΚΚ δεν ευθύνεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η 
χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, 
πλην των περιπτώσεων δόλου και βαρείας αμέλειας.  

Επίσης, το ΩΚΚ δεν ευθύνεται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος, που οφείλεται 
σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανωτέρας βίας).  

 

6.2.12. Αποδοχή  Όρων 

Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό αποδέχονται ρητά και 
ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους καθώς και εκείνους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 
www.onasseio.gr. 

 

6.2.13. Κατακύρωση Αποτελεσμάτων  Ηλεκτρονικού  Πλειστηριασμού 

Κριτήριο κατακύρωσης στο στάδιο της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι αποκλειστικά 
η χαμηλότερη τιμή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη μέχρι ποσοστού 15%  
ή μικρότερη μέχρι ποσοστού 50%,  ποσότητα από την προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό . 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την απόφαση διενέργειας 
επαναδιαγωνισμού ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.  

Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης 
μετά από απόφαση του ΩΚΚ.  

6.3 Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών  

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν εγγράφως στο Ω.Κ.Κ. . εντός 
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή 
από το σύστημα προσφερόμενη τιμή ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα.  

6.4 Δικαιολογητικά του μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της 
εκτελεστικής σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή το Ω.Κ.Κ., οι  υποψήφιοι ανάδοχοι 
στους  οποίους  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
από το Ω.Κ.Κ. να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16. 

6.5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

6.5.1. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινών  αναδόχων  θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο  άρθρο 3.2 « Πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας διακήρυξης.  

6.5.2. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής  
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της διακήρυξης, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του  Ω.Κ.Κ. η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Συμφωνίας πλαίσιο του προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση .   

6.5.3. Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν το Ω.Κ.Κ. που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-
πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.  
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6.6 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης  

6.6.1. Το Ω.Κ.Κ. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τους  
προσωρινούς  ανάδοχους, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα 
έννομα αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους του προσφέροντες. Στην απόφαση 
κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.   

6.6.2 Το Ω.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον 
οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

6.6.3. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του  Ω.Κ.Κ.  με αιτιολογημένη εισήγησή του μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον οικονομικό φορέα.  

6.6.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο προμηθευτής παρέχει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή   καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 
5% της  αξίας της εκτελεστικής σύμβασης.  

6.7 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης  

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

6.7.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

6.7.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών.  

6.7.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις.  

6.7.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Συμφωνίας-πλαίσιο  

 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη έως τριών αναδόχων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση 
ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται για κάθε είδος ξεχωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων τους,  
όπως  αναφέρονται στο κάτωθι πίνακα Α’ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του 
ΩΚΚ για χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4 ) ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια 
είδη θα έχουν ως μονάδα μέτρησης το τεμάχιο και θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33111730-7 
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη για το σύνολο του διαγωνισμού ανέρχεται 
στο ποσό των 1.634.268€ πλέον ΦΠΑ που προκύπτει ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ 4 ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ 

ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ  ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΓΙΑ 4 

ΕΤΗ 

1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ -LAA 8 32 5.557,5€ 44.460€ 177.840€ 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ASD 51 204 3.933€ 200.583€ 802.332€ 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -VSD 2 8 3.933€ 7.866€ 31.464€ 

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 
ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ - PFO 19 76 3.933€ 74.727€ 298.908€ 

5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΑΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΒΟΤΑΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ - PDA 33 132 2.375€ 78.375€ 313.500€ 

6 ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 2 8 1.278€ 2.556€ 10.224€ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ                                            408.567,00€ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  4/ΕΤΙΑΣ  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ                                                         1.634.268,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ –  Απαιτήσεις –Τεχνικές Προδιαγραφές  

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ LAA 
Να περιλαμβάνει: 
 

Α.  ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ LAA 
   Συσκευή που να παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους σύγκλεισης του αριστερού ωτίου. Να είναι   

κατασκευασμένη από εύκαμπτο συρμάτινο πλέγμα νιτινόλης που να  εμπεριέχει πολυεστερική  
μεμβράνη για να προσαρμόζεται πλήρως στις διάφορες ανατομίες του ωτίου. Να παρέχει τη  
δυνατότητα πλήρους επανατοποθέτησης και επανέκπτυξης για την βέλτιστη ακριβή τοποθέτηση της.  
Θα πρέπει να διατίθεται σε διαμέτρους τουλάχιστον από 21 έως 33 mm. Να διαθέτει CE mark και να  
έχει υποβληθεί σε εκτεταμένο κλινικό έλεγχο. 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ LAA 
  Ειδικό σύστημα εισαγωγής και τοποθέτησης συσκευής, σε ποικιλία μεγεθών και κατάλληλο για όλες 

τις ανατομίες, συμβατό με τις συσκευές των ανωτέρω συστημάτων. 
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ASD 
Να περιλαμβάνει: 

Α.  ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα 
Nitinol ή Titanium Nitride coating technology. 

 Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που να 
ανταποκρίνεται στη διάμετρο του τμήματος. Οι δύο δίσκοι να περιέχουν και λεπτό εμβάλωμα από 
πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό.  Να έχει δυνατότητα κίνησης των δίσκων ως προς την 
κεντρική σύνδεση, δηλαδή αυτοκεντραρίσματος πριν την απελευθέρωσή της. 

 Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής 
τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της.  

 Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαμετρημάτων. 

 Ασφαλής για MRI. 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  Ειδικό θηκάρι τοποθέτησης μεσοκολπικής συσκευής, σε ποικιλία μεγεθών και κατάλληλο για όλες τις 

ανατομίες, συμβατό με τις συσκευές των ανωτέρω συστημάτων. 
 

Γ. ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
Να είναι διπλού αυλού καθετήρας με μπαλόνι από μαλακό και μεγάλης ελαστικότητας υλικό.  Να 
φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις σε διάφορες αποστάσεις. Να είναι κατάλληλο για μέτρηση 
ακτινοσκοπική, υπερηχογραφική ή με πλαίσιο μέτρησης διαμετρημάτων.  
 
Θα εκτιμηθεί θετικά εάν η συσκευή παίρνει την οριστική της θέση πριν την απελευθέρωση. 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VSD 

Να περιλαμβάνει: 

Α. ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα Nitinol 
ή Titanium Nitride coating technology. 
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 Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που να ανταποκρίνεται 
στη διάμετρο του τμήματος. Οι δύο δίσκοι να περιέχουν και λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για 
καλύτερο αποκλεισμό.  

 Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής 
τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της.  

 Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαμετρημάτων. 

 Ασφαλής για MRI. 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Ειδικό θηκάρι τοποθέτησης μεσοκοιλιακής συσκευής, σε ποικιλία μεγεθών και κατάλληλο για όλες 
τις ανατομίες, συμβατό με τις συσκευές των ανωτέρω συστημάτων. 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PFO 

Να περιλαμβάνει: 

Α. ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩOΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ 

 Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα 
Nitinol ή Titanium Nitride coating technology. Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με 
μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που να ανταποκρίνεται στη διάμετρο του τμήματος. 

 Οι δύο δίσκοι να περιέχουν και λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό. 

 Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής 
τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της. 

 Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαμετρημάτων  

 Να διαθέτει ακτινοσκιερούς δείκτες στο άπω και στο εγγύς τμήμα της  

 Να έχει ευκολία φόρτωσης–απελευθέρωσης. Να έχει δυνατότητα κίνησης των δίσκων ως προς την 
κεντρική σύνδεση, δηλαδή αυτοκεντραρίσματος. 

 Ασφαλής για MRI 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩOΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ 

Ειδικό θηκάρι τοποθέτησης συσκευής, σε ποικιλία μεγεθών και κατάλληλο για όλες τις ανατομίες, 
συμβατό με τη συσκευή του ανωτέρου συστήματος.  

   Γ. ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

Να είναι διπλού αυλού καθετήρας με μπαλόνι από μαλακό και μεγάλης ελαστικότητας υλικό.  Να 
φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις σε διάφορες αποστάσεις. Να είναι κατάλληλο για μέτρηση 
ακτινοσκοπική, υπερηχογραφική ή με πλαίσιο μέτρησης διαμετρημάτων.  

Θα εκτιμηθεί θετικά εάν η συσκευή παίρνει την οριστική της θέση πριν την απελευθέρωση. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PDA 

Να περιλαμβάνει: 

Α. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΤΑΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ PDA 
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 Για τη διαδερμική εισαγωγή αυτοεκπτυσόμμενου κυλίνδρου κατασκευασμένου από συρμάτινο 
πλέγμα Nitinol, που να περιέχει εμβάλωμα από πολυεστέρα για γρηγορότερο αποκλεισμό. 

 Να δίνεται η δυνατότητα από φλεβική ή από αρτηριακή πρόσβαση. 

 Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής 
τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της. 

 Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαμετρημάτων. 

 Ασφαλής για MRI. 
 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΤΑΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟY PDA 

Ειδικό θηκάρι τοποθέτησης συσκευής σύγκλεισης ανοικτού βοτάλειου πόρου, σε ποικιλία μεγεθών και 
κατάλληλο για όλες τις ανατομίες συμβατό με τη συσκευή του ανωτέρου. 

6. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 

Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής πολλαπλών δίσκων κατασκευασμένων από Nitinol.  Η συσκευή 
πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να επανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής τοποθέτησης χωρίς 
να καταστρέφεται πριν την τελική τοποθέτησή της. Οι συσκευές πρέπει να διατίθενται σε ποικιλία 
διαμετρημάτων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΕΕΣ  

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Αριθμός της προκήρυξης 
04/2019 
 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
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Επίσημη ονομασία: 
- 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ KAI ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΩΣ ΔΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 80%-20% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη έως τριών αναδόχων για τη 
σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, η 
οποία εκτιμάται για κάθε είδος ξεχωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων 
τους και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4 ) ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν ως μονάδα μέτρησης το τεμάχιο και θα πρέπει 
να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα προς 
προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33111730-7 Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία- 
πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη για το σύνολο του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό 
των 1.634.268€ πλέον ΦΠΑ 
 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
04/2019 
 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
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- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
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- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
ετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες.των ν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
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δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντωνγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
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φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Δ: Αμ 
ιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
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Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 
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ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
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- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του 
ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
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Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου 
τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν 
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις 
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ. 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της 
ποιότητας 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 πρότυπα περιβαλλοντικής 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 



 

Σελίδα 65 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΑΔΙΑ, 
PROSPECTUS, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΑΔΙΑ, 
PROSPECTUS, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α/ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α/4 ΕΤΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΖΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ /ΤΕΜ 

ΦΠΑ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ/ΤΕΜ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ/ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ 4 ΕΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ –Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Εκδότης : _______________________________________________________(Ονομασία Τράπεζας, 
υποκατάστημα) 

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

 

 1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
_____________ ευρώ και ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από 
__/__/____ Συμφωνίας Πλαίσιο με αριθμό ............, που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της ............., με αντικείμενο την προμήθεια Συστημάτων Συσκευών Σύγκλεισης στα πλαίσια του 
Έργου: "Προμήθεια Συστημάτων Συσκευών Σύγκλεισης στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", 
σύμφωνα με την υπ' αρ.  .............. Διακήρυξή σας. 

 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, 
την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος 
του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
που μας το ζητήσετε. 

 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 
ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής 
των ειδών. 

 7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

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

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ –Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

Εκδότης : _______________________________________________________(Ονομασία Τράπεζας, 
υποκατάστημα) 

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
_____________ ευρώ και ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από 
__/__/____ Σύμβασης Προμήθειας με αριθμό ............, που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της ............., με αντικείμενο την προμήθεια Συστημάτων Συσκευών Σύγκλεισης στα πλαίσια του Έργου: 
"Προμήθεια Συστημάτων Συσκευών Σύγκλεισης στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", 
σύμφωνα με την υπ' αρ.  .............. Διακήρυξή σας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, 
την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος 
του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την 
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού 
της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, 
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα 
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας - Πλαίσιο  

  

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο: ……………….………………………………………………………………… 

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Συστημάτων Συσκευών Σύγκλεισης 

Αναθέτουσα Αρχή: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) 

 

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις 
διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που θα απαιτούνται από το Ω.Κ.Κ 

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στους κατωτέρω κανόνες:  

i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον 
πληθυντικό, και αντίστροφα.  

ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή 
ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων.  

iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 
αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από 
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της 
τροποποίησης.  

iv. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών 
μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο.  

v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως 
αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη ρύθμιση.  

vi. Αναφορά σε άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά.  

 

Όροι και Προϋποθέσεις  

 Εμπλεκόμενα Μέρη  

1. Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του ΩΚΚ εφεξής καλούμενου η Αναθέτουσα Αρχή, και του 
………………………………………………………………………………… εφεξής καλούμενου ο Προμηθευτής.  

2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο 
 Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα παραρτήματα και 
αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη 
και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.  

Παράρτημα Ι – Αγαθά  

Παράρτημα ΙΙ- Η υπ΄ αριθ. …….. Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη 
σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο 

Παράρτημα ΙΙΙ- Η από …………. Προσφορά του Προμηθευτή 

Παράρτημα ΙV- Η από …………… Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής 

 
3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο 
Προμηθευτής θα προμηθεύει την Αναθέτουσα Αρχή συγκεκριμένα αγαθά ύστερα από την 
ολοκλήρωση του επαναδιαγωνισμού για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις.  

Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση – πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τους προμηθευτές που συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο να υποβάλουν οικονομική προσφορά 
για το συγκεκριμένο αγαθό ή κατηγορία αγαθών.  
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Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή να κάνει παραγγελίες. Δέσμευση θα 
υπάρχει μόνο εάν και εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία, σύμφωνα 
με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας 
Πλαίσιο σύμβασης.  

4. Υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υποβάλει 
παραγγελίες και ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, 
όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η 
οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη) τιμή με την 
οποία ο προμηθευτής συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλύψει τις αγοραστικές της ανάγκες ή μέρος αυτών, από τις 
ποσότητες που προβλέπονται στη Συμφωνία Πλαίσιο. 

Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής (Τεχνικές 
Προδιαγραφές κλπ). 

5. Έναρξη και διάρκεια  

Η Συμφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή 
παραγγελιών μέχρι και για τέσσερα (4)  έτη  

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις 
παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο. Μετά της λήξη 
της ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση της 
εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

6. Εκχώρηση – Μεταβίβαση δικαιωμάτων  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ΄ 
εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης σε 
τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ε.Ε.  

Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση 
οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας Πλαίσιο. 

7. Γλώσσα  
Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

8. Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά  

Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Προμηθευτής εφόσον του ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να 
επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση, όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του 
φακέλου της προσφοράς του κατά το στάδιο της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία Πλαίσιο 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  

9. Παράδοση   

Με την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται 
σε κάθε περίπτωση να παραδίδει τα αγαθά σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών ή μέρους 
αυτών, που δεν καλύπτεται από την παράγραφο 11 της παρούσας ή που δεν έχει ρητώς συμφωνηθεί 
με την Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν οι όροι της παραγράφου 12.  
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Τα αγαθά θα παραδίδονται στην έδρα του ΩΚΚ (Λεωφόρος Συγγρού 356 Καλλιθέα 176 74). 

Η προμήθεια των αγαθών και η παράδοσή τους θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και της εκτελεστικής αυτής σύμβασης.  

10.   Αποδοχή / Απόρριψη Παράδοσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει την παράδοση αγαθών ή μέρος αυτής σε περίπτωση που 
δεν είναι αυτά που παρήγγειλε.  

11. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην παράδοση  
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης – παράδοσης των ειδών ισχύουν κατά περίπτωση τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07, αναλόγως εφαρμοζόμενα.  

12. Τερματισμός της Συμφωνίας Πλαίσιο  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία Πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού λόγου που 
αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. της. 

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας Πλαίσιο ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει 
οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Συμφωνίας Πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της 
εκτελεστικής σύμβασης γνωστοποιώντας την απόφασή της αυτήν στον Προμηθευτή.  

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που 
οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει 
υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από τη 
Συμφωνία Πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε 
γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

13. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας Πλαισίου, η οποία να καλύπτει το 0,5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί( π.χ. 60% της 
συνολικής ποσότητας), η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ΄ έτος, σε σχέση με το 
χρόνο συνολικής διάρκειας.  

14. Τροποποιήσεις  

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ουσιωδώς ο 
ανταγωνισμός και διατηρείται οπωσδήποτε ο αρχικός στόχος της Συμφωνίας πλαίσιο.  

15. Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία  

Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο. Για 
οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία πλαίσιο, αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται τα 
Δικαστήρια των Αθηνών.  

Η Συμφωνία πλαίσιο έχει συνταχθεί σε δύο (2) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα 
Αρχή και ένα για τον εκάστοτε Προμηθευτή.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΟ Ω.Κ.Κ.      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της υπ'αριθ …….. 
Συμφωνίας-πλαίσιο  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [Π00/19] 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…………………………………………………… 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:…………………………………………………………….. 

ΑΓΑΘΟ:……………………………………………………………………………… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:…………………………………………………………. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:…………………………………………………………… 

 

Στην Καλλιθέα σήμερα την ……./……../……… του μηνός ………………………. του έτους …………….. (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ), 
ημέρα ……………………….., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: αφ΄ ενός το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», εδρεύον στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 356, νομίμως 
εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………………….………………………. 
(ιδιότητα του υπογράφοντος), και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία 
«……………………………………………………………………….…………………………….», Α.Φ.Μ. …………………………………, ΔΟΥ 
…………………………………., που εδρεύει στην ………………………………………… Τ.Κ. ………………………………., τηλ. 
…….………………………………., FAX …………………………………………………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον κο / 
κα ………………………………………………… με Α.Δ.Τ. …………………………………, βάσει του υπ΄ αριθμ. ……………………… 
Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………….), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα του 
αρθρ. 2. για χρονικό διάστημα από …… εως ……, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από ……………… 
προσφορά της Προμηθεύτριας. Οι όροι της προμήθειας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της 
Προμηθεύτριας και εν γένει οι όροι που θα διέπουν την παρούσα σύμβαση περιγράφονται στην παρούσα 
και συμπληρωματικά στα ακόλουθα κείμενα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της: (α) στην υπ΄ αριθ. …../201… Διακήρυξη, και (β) στην από……………………….  
προσφορά του Προμηθευτή. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των ανωτέρω, θα υπερισχύουν οι όροι της 
παρούσας, εν συνεχεία δε κατά την σειρά που αναφέρονται ανωτέρω τα λοιπά κείμενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΑΓΑΘΟ – ΑΞΙΑ – ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  

Οι ποσότητες, τα αγαθά, οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:  

Αγαθό Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδος (σε €) με 
κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
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Η ανωτέρω τιμή ισχύει για παράδοση των ανωτέρω αγαθών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
Προμηθευτή στο χώρο του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356 Καλλιθέα), για τον οποίο προορίζεται και 
συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς των  και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει  την  τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών ούτε την τιμή των συμφωνιών της 
ΕΚΑΠΥ. Σε περίπτωση που είτε στο Παρατηρητήριο Τιμών είτε στην ΕΚΑΠΥ αναρτηθεί τιμή χαμηλότερη, 
από την τιμή της εκτελεστικής σύμβασης, τότε  αναπροσαρμόζεται αυτόματα η τιμή της εκτελεστικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την χαμηλότερη αναρτηθείσα τιμή και τροποποιείται η εκτελεστική σύμβαση, 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΩΚΚ 

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης και 
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία. 

Η τιμή της εκτελεστικής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο 
προσφέρων συμμετέχει στην συμφωνία πλαίσιο, ούτε την  τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, ούτε την τιμή 
των συμφωνιών της ΕΚΑΠΥ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και 
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης …../…..,  οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών  θα είναι άμεση (εντός σαράντα οκτώ  (48) ωρών από την 
έγγραφη παραγγελία) στην έδρα του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα). 

Η  παραλαβή των αγαθών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της 
Αποθήκης του Ω.Κ.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή, μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής καθώς και φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας του Προμηθευτή.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν αναλογικά τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007. 

Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.  

Διευκρινίζεται ότι καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται προς τον Προμηθευτή, εφόσον δεν είναι κατά 
το χρόνο της πληρωμής φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ΄ αριθμόν …………………………………………….………….., εγγυητική επιστολή εκ 
ποσού …………………..………………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………………….., για την καλή εκτέλεση της παρούσης.  

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά 
την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Συνολική αξία  € 

Πλέον Τρέχων ΦΠΑ € 

Γενικό Σύνολο: € 
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Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Τροποποίηση της παρούσας δύναται να γίνει κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών μόνο σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 177 του Ν.4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο(2) όμοια πρωτότυπα.  

Από τα παραπάνω δύο(2) πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του ΩΚΚ, το δε άλλο 
θα πάρει ο εκπρόσωπος του προμηθευτή, που δήλωσε ότι ενεργεί για  λογαριασμό του. 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, των οποίων ο 
προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 
Διακήρυξης με αριθμό ……./201… και της από ………… τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του.  

 

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Ω.Κ.Κ.      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 


