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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΧΝ –ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ»
ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ πνμζθμνά, ιυκμ αάζεζ ηζιήξ
Πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 18.381,10 € πιένλ ΦΠΑ

Σν Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» ,
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
1. Σμο Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κςδζημπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ Κοαένκδζδ ηαζ ηα ηοαενκδηζηά υνβακα».
2. Σμο Ν. 3329/2005 «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), υπςξ ζζπφεζ
ζήιενα.
3. Σμο Ν. 3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ»
(Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
4. Σμο Ν.2955/2001 «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ Πε..Τ. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001),
υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
5. Σμο Ν.Γ. 496/1974 «Πενί Λμβζζηζημφ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ Γδιμζίμο Γζηαίμο» (ΦΔΚ Α’ 204 /19-7-1974)
6. Σμο Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άνενμ 24 « Αφλδζδ απμδμπχκ Γδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
7 Σo N 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Ανπέξ δδιμζζμκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ επμπηείαξ (εκζςιάηςζδ ηδξ Οδδβίαξ 2011/85/ΔΔ) δδιυζζμ θμβζζηζηυ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ.
8. Σμο Ν. 2690/99 ηονχζεζξ ημο ηχδζηα δζμζηδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ.
9. Σμο Ν. 3548/2007 «Καηαπχνδζδ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Γδιμζίμο ζημ κμιανπζαηυ ηαζ ημπζηυ Σφπμ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ»
(ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007)
10. Σμο Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Ανπέξ ηαζ ηακυκεξ βζα ηδκ ελοβίακζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ααζζηχκ ημιέςκ
ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ αβμνάξ – Θέιαηα οπμονβείμο Ακάπηολδξ», άνενμ 35.
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11. Σμο Ν. 2513/1997 «Κφνςζδ ηδξ ζοιθςκίαξ πενί Γδιμζίςκ ζοιαάζεςκ Πνμιδεεζχκ» (ΦΔΚ Α’ 139/27.6.97)
12. Σμο Ν. 3918/2011 «Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ»
13. Σμο Ν. 4025/2011 “Ακαζοβηνυηδζδ Φμνέςκ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ, Κέκηνα Απμηαηάζηαζδξ, Ακαδζάνενςζδ Δ..Τ. ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ.”
14. Σμο Ν. 4038/2012 “Δπείβμοζεξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ εθανιμβή ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ
2012−2015.”
15. Σμο Ν. 4052/2012 Νυιμξ ανιμδζυηδηαξ Τπμονβείςκ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ
βζα εθανιμβή ημο κυιμο Έβηνζζδ ηςκ πεδίςκ οιαάζεςκ Υνδιαημδμηζηήξ Γζεοηυθοκζδξ ιεηαλφ ημο Δονςπασημφ Σαιείμο
Υνδιαημπζζηςηζηήξ ηαεενυηδηαξ, ηδξ Δθθδκζηήξ Γδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ Σνάπεγαξ ηδξ Δθθάδμξ, ημο πεδίμο ημο Μκδιμκίμο οκεκκυδζδξ
ιεηαλφ ηδξ Δθθδκζηήξ Γδιμηναηίαξ, ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδξ Σνάπεγαξ ηδξ Δθθάδμξ ηαζ άθθεξ επείβμοζεξ δζαηάλεζξ βζα ηδ
ιείςζδ ημο δδιμζίμο πνέμοξ ηαζ ηδ δζάζςζδ ηδξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ.
16. Σμο Ν. 4250/2014 «Γζμζηδηζηέξ Απθμοζηεφζεζξ – Καηανβήζεζξ, οβπςκεφζεζξ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιμζίμο
Σμιέα – Σνμπμπμίδζδ δζαηάλεςκ ημο ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) ηαζ θμζπέξ νοειίζεζξ»
17. Σμ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέηνα ζηήνζλδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, μνβακςηζηά εέιαηα Τπμονβείμο
Οζημκμιζηχκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» ηαζ ζδίςξ ζηα άνενα πμο ζζπφμοκ απυ ηδκ δδιμζίεοζή ημο ζφιθςκα ιε ημ άνενμ201 ημο ζδίμο Νυιμο.
18. Tδκ ΤΑ Π1/B/2013 (ΦΔΚ/Α’/2677/21-102013) «Σεπκζηέξ θεπημιένεζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ
Ζθεηηνμκζηχκ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ (Δ..Ζ.ΓΖ..) »
19. Σμο Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α/27-10-2011) «οκηαλζμδμηζηέξ νοειίζεζξ, εκζαίμ ιζζεμθυβζμ-ααειμθυβζμ, ενβαζζαηή εθεδνεία ηαζ
άθθεξ δζαηάλεζξ εθανιμβήξ ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012-2015».
20. Toο Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18 Α/25-01-2013) άνενμ 28, ηνμπμπμίδζδ ημο κ. 3886/2010 «Γζηαζηζηή πνμζηαζία ηαηά ηδ ζφκαρδ δδιμζίςκ
ζοιαάζεςκ – Δκανιυκζζδ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ Οδδβία 89/665/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Ημοκίμο 1989(L 395) ηαζ ηδκ
Οδδβία 92/13/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 25δξ Φεανμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ ιε ηδκ Οδδβία 2007/66/ΔΚ ημο
Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2007 (L 335)» (Α΄ 173).
21. Σμο Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28-02-2013) Κφνςζδ ημο Κχδζηα Νυιςκ βζα ημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ
άνενμο 73 ημο Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18-04-2013)
22. Σμ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «φζηαζδ εκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ηαζ Κεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο
Γδιμζίςκ οιαάζεςκ – Ακηζηαηάζηαζδ ημο έηημο ηεθαθαίμο ημο κ. 3588/2007 (πηςπεοηζηυξ ηχδζηαξ) – Πνμπηςπεοηζηή δζαδζηαζία
ελοβίακζδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
23 Σμ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ πνάλεςκ ηςκ ηοαενκδηζηχκ,
δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ δζαδίηηομ ”Πνυβναιια Γζαφβεζα” ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
24. Σμ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείβμκηα ιέηνα Δθανιμβήξ…..4127/2013».
25. Σμ άνενμ 67, παν. 8 ημο Ν 4316/2014 (ΦΔΚ Α/270/24-12-2014), Παναηδνδηήνζμ Άκμζαξ ηαζ θμζπά εέιαηα Τπμονβείμο Τβείαξ/εέιαηα
Ο.Σ.Α/Α.Δ.Η/Φμνμθμβζηά η.θ.π.
26. Σμ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α/29/19-03-2015) «Ροειίζεζξ βζα ηδκ θήρδ άιεζςκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ,
ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Κοαένκδζδξ ηαζ ηςκ Κοαενκδηζηχκ μνβάκςκ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ»
27. Σμ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ Οδδβίεξ
2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ».
28. Σμκ Νυιμ οπ’ ανζε. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66 11.5.2010) «Δββοήζεζξ βζα ηδκ ενβαζζαηή αζθάθεζα ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
& ηζξ απμθάζεζξ
29.Σδκ ανζει. 80 / 31-08-2022 Απυθαζδ Γ.. ημο Νμζμημιείμο πενί έβηνζζδξ δζεκένβεζαξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε πνυζηθδζδ
οπμαμθήξ πνμζθμνχκ.
30. Σζξ πνμαθεπυιεκεξ πζζηχζεζξ ημο ηαηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ, (ΚΑΔ: 1381).
31. Σδκ ανζει. 3251 / 26-09-2022 απυθαζδ δέζιεοζδξ δαπάκδξ ιε ΑΓΑ: 62AΞ46904Ν-2Α9
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Σν Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ»

πξνζθαιεί όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ,
γηα ηελ πξνκήζεηα «Απνξξππαληηθώλ –Απνιπκαληηθώλ Καζαξηόηεηαο», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα
(1) έηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη κόλν ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε
ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο πνζνύ 18.381,10 € πιένλ ΦΠΑ.
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ακηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ είκαζ δ πνμιήεεζα «Απνξξππαληηθώλ - Απνιπκαληηθώλ», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο. Ζ εηηζιχιεκδ αλία ηδξ ζφιααζδξ ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ 18.381,10 € πθέμκ ημο ΦΠΑ. Ζ δαπάκδ βζα ηδκ
εκ θυβς ζφιααζδ αανφκεζ ημκ Κςδζηυ Ανζειυ Δλυδςκ (Κ.Α.Δ) 1381 ζπεηζηήξ πίζηςζδξ πνμτπμθμβζζιμφ έημοξ 2022.

ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ
ΣΙΜΗ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» ,ΓΗΜΗΣΑΝΑ 7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΣΚ 11522 ,
ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

Ηκεξνκελία: 20 Οθησβξίνπ 2022
Ηκέξα: Πέκπηε
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ώξα:14.00 κ.κ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ηκεξνκελία: 21 Οθησβξίνπ 2022
Ηκέξα: Παξαζθεπή
Ώξα: 11.30 π.κ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

ΚΧΓΙΚΟ CPV

39830000-9

Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ απυ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανμφζα ημ ανβυηενμ έςξ ηδκ
ακαβναθυιεκδ διενμιδκία ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, είηε αοημπνμζχπςξ, είηε ιε εζδζηά πνμξ ημφημ ελμοζζμδμηδιέκμ εηπνυζςπμ ημοξ,
είηε κα απμζηαθμφκ ηαποδνμιζηά ή ζδζςηζηυ ηαποδνμιείμ (courier), ζημ πνςηυημθθμ ημο Νμζμημιείμο ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ».
Οζ πνμζθμνέξ ιπμνεί κα απμζηέθθμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία ιε μπμζμδήπμηε απυ ημοξ άκς ηνυπμοξ ηαζ παναθαιαάκμκηαζ ιε απυδεζλδ ιε
ηδκ απαναίηδηδ υιςξ πνμτπυεεζδ υηζ αοηέξ εα πενζέπμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία ιέπνζ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία ηαζ χνα πμο έπεζ μνζζηεί
ζηδκ πανμφζα πνυζηθδζδ.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Ζ πνυζηθδζδ ακανηήεδηε ζημ ΚΖΜΓΖ ηδκ 03-10-2022, ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηδκ 03-10-2022, ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο
Νμζμημιείμο ηδκ 03-10-2022.
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)

1. Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα ηαζ, ζε πενίπηςζδ
εκχζεςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ηα ιέθδ αοηχκ, πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε:
α) ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ,
α) ηνάημξ-ιέθμξημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Δ.ΟΥ),
β) ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ Γ, ζημ ααειυ πμο δ οπυ ακάεεζδ δδιυζζα ζφιααζδ ηαθφπηεηαζ απυ ηα
Πανανηήιαηα 1, 2, 4 ηαζ 5 ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ Έκςζδ Πνμζανηήιαημξ I ηδξ ςξ άκς οιθςκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ)
ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ ειπίπημοκ ζηδκ πενίπηςζδ β' ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ηαζ έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ
ιε ηδκ Έκςζδ ζε εέιαηα δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ.
2. Οζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηαζ ημζκμπναλίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πνμζςνζκχκ ζοιπνάλεςκ, δεκ απαζηείηαζ κα
πενζαθδεμφκ ζοβηεηνζιέκδ κμιζηή ιμνθή βζα ηδκ οπμαμθή πνμζθμνάξ. Ζ επζθεβείζα έκςζδ ή ημζκμπναλία οπμπνεμφηαζ κα πνάλεζ ημφημ
εάκ ηαηαηονςεεί ζε αοηή δ ζφιααζδ εθυζμκ δ θήρδ μνζζιέκδξ κμιζηήξ ιμνθήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ζηακμπμζδηζηή εηηέθεζδ ηδξ
ζφιααζδξ.
3. ηζξ πενζπηχζεζξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζδ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, υθα ηα ιέθδ ηδξ εοεφκμκηαζ έκακηζ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ
αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμκ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Οζ πνμζθένμκηεξ μζημκμιζημί θμνείξ απμηθείμκηαζ απυ ημκ πανυκηα δζαβςκζζιυ εάκ ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ
ζοκηνέπεζ βζα ημοξ πνμζθένμκηεξ θυβμξ απμηθεζζιμφ απυ ημοξ ακαθενυιεκμοξ ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο Ν 4412/2016 ηαζ
ζοβηεηνζιέκα, ακ έπεζ εηδμεεί ζε αάνμξ ημοξ ηεθεζίδζηδ δζηαζηζηή απυθαζδ βζα ηάπμζμ απυ ηα αηυθμοεα αδζηήιαηα:
α) ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2008/841/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ
24δξ

Οηηςανίμο

2008,

βζα

ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ

ημο

μνβακςιέκμο

εβηθήιαημξ(ΔΔ

L

300

ηδξ

11.11.2008

ζ.42),

α) δςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ
Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΔΔ C 195 ηδξ 25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ
απυθαζδξ-πθαίζζμ 2003/568/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Ημοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα
(ΔΔ L 192 ηδξ 31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα,
β) απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ
Κμζκμηήηςκ (ΔΔ C 316 ηδξ 27.11.1995, ζ. 48), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ κ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3
ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ημοκίμο 2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 164 ηδξ
22.6.2002, ζ. 3) ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ,
ε) κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ
Οδδβίαξ 2005/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ
πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ
πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 309 ηδξ 25.11.2005, ζ. 15), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 3691/2008
(Α΄

166),

ζη) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο (ΔΔ L 101 ηδξ
15.4.2011, ζ. 1), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Οζ ςξ άκς θυβμζ απμηθεζζιμφ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο μζημκμιζημφ θμνέα ή ημο
πνμζχπμο πμο έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ.
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Δπίζδξ απμηθείεηαζ απυ ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία μπμζμζδήπμηε μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ αεεηήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο βζα ηαηααμθή
θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηονίαξ ηαζ επζημονζηήξ), ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ δζάηαλδξ ημο άνενμο 73 παν. 2 ηεθεοηαίμ
εδάθζμ πενί άνζδξ ημο θυβμο απμηθεζζιμφ.
Δπίζδξ, μζ πνμζθένμκηεξ μζημκμιζημί θμνείξ απμηθείμκηαζ απυ ημκ πανυκηα δζαβςκζζιυ εάκ ζοκηνέπεζ ιζα απυ ηζξ ηαηςηένς
πενζπηχζεζξ:
Σεθεί οπυ πηχπεοζδ, έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ, ηεθεί οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή
ή απυ ημ δζηαζηήνζμ, έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ, έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ,
ανίζηεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο, ή
βζα ηα αθθμδαπά θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα υηζ δεκ ηεθμφκ οπυ άθθδ ακάθμβδ ηαηάζηαζδ ή δζαδζηαζία.
Πεναζηένς, ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ παναβνάθμο 7 ημο άνενμο 73, έκαξ μζημκμιζηυξ θμνέαξ απμηθείεηαζ απυ ηδκ δζαδζηαζία ημο πανυκημξ
δζαβςκζζιμφ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
Α) εάκ δ ακαεέημοζα ανπή δζαεέηεζ επανηχξ εφθμβεξ εκδείλεζξ πμο μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοκήρε
ζοιθςκίεξ ιε άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ ιε ζηυπμ ηδ ζηνέαθςζδ ημο ακηαβςκζζιμφ,
Β) εάκ ιία ηαηάζηαζδ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 24 ημο Ν 4412/2016 δεκ ιπμνεί κα εεναπεοεεί
απμηεθεζιαηζηά ιε άθθα, θζβυηενμ πανειααηζηά, ιέζα,
Γ) εάκ ιία ηαηάζηαζδ ζηνέαθςζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ απυ ηδκ πνυηενδ ζοιιεημπή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ
δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ζφιααζδξ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 48 ημο Ν 4412/2016, δεκ ιπμνεί κα εεναπεοεεί ιε άθθα, θζβυηενμ
πανειααηζηά, ιέζα,
Γ) εάκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ επζδείλεζ ζμαανή ή επακαθαιαακυιεκδ πθδιιέθεζα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ μοζζχδμοξ απαίηδζδξ ζημ
πθαίζζμ πνμδβμφιεκδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ιε ακαεέημκηα θμνέα ή πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ παναπχνδζδξ
πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ ηαηαββεθία ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ, απμγδιζχζεζξ ή άθθεξ πανυιμζεξ ηονχζεζξ,
Δ) εάκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ ηνζεεί έκμπμξ ζμαανχκ ρεοδχκ δδθχζεςκ ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα
ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ απμοζίαξ ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ή ηδκ πθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ, έπεζ απμηνφρεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ή
δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζημιίζεζ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ ηαη’ εθανιμβή ημο άνενμο 79 ημο Ν 4412/2016,
Σ) εάκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ επζπεζνεί κα επδνεάζεζ ιε αεέιζημ ηνυπμ ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, κα
απμηηήζεζ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα ημο απμθένμοκ αεέιζημ πθεμκέηηδια ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ ή κα
πανάζπεζ ελ αιεθείαξ παναπθακδηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ μοζζςδχξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ
απμηθεζζιυ, ηδκ επζθμβή ή ηδκ ακάεεζδ,
Ε) εάκ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ δζαπνάλεζ ζμαανυ επαββεθιαηζηυ πανάπηςια.
Σέθμξ, εθυζμκ ηεθεί ζε απμηθεζζιυ απυ δζαβςκζζιμφξ ιε αάζδ αιεηάηθδηδ απυθαζδ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 74 ημο Ν 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ ή απμζηέθθμκηαζ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ιέζα ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ζε
δομ ακηίβναθα. ε έκα απυ ηα ακηίβναθα πμο μνίγεηαζ ςξ πνςηυηοπμ ηαζ ζε ηάεε ζεθίδα ημο, πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ εοηνζκχξ δ θέλδ
"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" κα ιμκμβνάθεηαζ απυ ημκ οπμρήθζμ Ακάδμπμ ηαζ λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε.
Όθα ηα έββναθα πμο ζοκεέημοκ ηδκ πνμζθμνά ηςκ εκδζαθενυιεκςκ εα πνέπεζ κα είκαζ επζιεθχξ ανπεζμεεηδιέκα ζε επζιένμοξ
θαηέθμοξ πμο ηίεεηαζ ιέζα ζημκ εκζαίμ θάηεθμ. Σμ πενζεπυιεκμ ημο πνςημηφπμο είκαζ επζηναηέζηενμ απυ ηάεε ακηίβναθμ ηδξ
πνμζθμνάξ.
2. ημ θάηεθμ ηάεε πνμζθμνάξ πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ:

2.1. ημκ ηίηθμ δ θέλδ ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ζ πενζβναθή ηδξ απαζημφιεκδξ οπδνεζίαξ
2.3. Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ηδκ πνυζηθδζδ ηαζ ημκ ανζειυ Πνςημηυθθμο ηδξ πανμφζαξ Πνυζηθδζδξ.
2.5. Ζ διενμιδκία δζεκενβείαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
2.6. Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα (μζημκμιζημφ θμνέα)
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2.6. Ζ έκδεζλδ ζε ειθακέξ ζδιείμ «Πνμζμπή κα ιδκ ακμζπηεί απυ ηδκ ηαποδνμιζηή Τπδνεζία ή ημ πνςηυημθθμ»
Δπηζεκαίλεηαη όηη : Ο θάηεθμξ ηδξ πνμζθμνάξ εα πνέπεζ κα πενζέπεζ δφμ (2) επζιένμοξ ακελάνηδημοξ ζθναβζζιέκμοξ θαηέθμοξ ιε ηδκ
έκδεζλδ ςξ ελήξ : α) έκακ (οπμ)θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ηαζ (β) έκακ (οπμ)θάηεθμ ιε
ηδκ έκδεζλδ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
3. ημκ (οπυ) θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ « Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» οπμαάθθμκηαζ υθα ηα απαζημφιεκα ηαηά ημ
ζηάδζμ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ ηαεχξ ηαζ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηδξ πνμζθμνάξ. οβηεηνζιέκα,
πενζθαιαάκμκηαζ :
3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
3.1.1 Τπεύζπλε Γήισζε (υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ζε εθανιμβή ηςκ άνενςκ 1 ηαζ 3 ημο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) ηαζ ημο Ν.
1599/1986) ζηδκ μπμία ακαθοηζηά εα ακαβνάθμκηαζ ηα πθήνδ ζημζπεία ημο ζοιιεηέπμκηα μζημκμιζημφ θμνέα ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο
δζαβςκζζιμφ, ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία εα δδθχκεηαζ απυ ημ ζοιιεηέπμκηα μζημκμιζηυ θμνέα υηζ:
-

ιέπνζ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεκ ανίζηεηαζ ζε ιία απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ παν. 1, 2

ηαζ 4α ημο άνενμο 73 ηαζ ηςκ παν. 1 ηαζ 2 ημο άνενμο 74 βζα ηζξ μπμίεξ μζ μζημκμιζημί θμνείξ απμηθείμκηαζ ή ιπμνμφκ κα απμηθεζζεμφκ
απυ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε δζαβςκζζιμφξ ημο Γδιμζίμο ή ΝΠΓΓ,
-

ηδνεί ημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ Δνβαηζηήξ ηζ Αζθαθζζηζηήξ Νμιμεεζίαξ

-

απμδέπμκηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ,

-

δ πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ, ηςκ μπμίςκ μ πνμζθένςκ έθααε πθήνδ ηαζ

ακεπζθφθαηηδ βκχζδ,
-

ηα πνμζθενυιεκα είδδ/οπδνεζίεξ ηαθφπημοκ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηζξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ,

-

ηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά είκαζ αθδεή ηαζ αηνζαή,

-

παναζηείηαζ απυ ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ημο ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ βζα ακααμθή, αηφνςζδ

ή ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ,
-

ζοιιεηέπεζ ιε ιυκμ ιία πνμζθμνά ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ,

-

ηδνεί ηαζ εα ελαημθμοεεί κα ηδνεί ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, εθυζμκ επζθεβεί, ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ

δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζηεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ
εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ
ζημ Πανάνηδια Υ ημο Πνμζανηήιαημξ Α ημο κ. 4412/2016,
-

δεκ εα εκενβήζεζ αεέιζηα, πανάκμια ή ηαηαπνδζηζηά ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ αθθά ηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ

εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ εθυζμκ επζθεβεί,
-

θαιαάκεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα κα δζαθοθάλεζ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ηέημζεξ ηαζ

-

ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ απανέβηθζηδ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο ιε αν. 2016/679 Κακμκζζιμφ

(ΔΔ) ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Απνζθίμο 2016 ηαζ ημο κ. 4624/2019 βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ θοζζηχκ
πνμζχπςκ έκακηζ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ πνμζςπζημφ παναηηήνα.
-

δζαεέηεζ ζφζηδια πμζυηδηαξ ΔΝ ΗSO 9001-2015 ή 9002

-

δζαεέηεζ δζηαζμθμβδηζηυ ζήιακζδξ CE ζφιθςκα ιε ηδ ιε ανζε. ΓΤ8δ/Γ.Π.μζη.130648 ΦΔΚ Β 2198/02.10.2009 Κμζκή Τπμονβζηή

Απυθαζδ «Πενί Ηαηνμηεπκμθμβζηχκ Πνμσυκηςκ (Οδδβίαξ 93/42/ΔΟΚ "πενί ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ" (ΔΔ L169 ηδξ 12.7.1993), υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε απυ ηζξ μδδβίεξ 98/79/ΔΚ (ΔΔ L 331 ηδξ 7.12.1998), 2000/70/ΔΚ (ΔΔ L 313 ηδξ 13.12.2000), 2001/104/ΔΚ (ΔΔ L 6 ηδξ
10.1.2002), 2007/47/ΔΚ (ΔΔ L 247 ηδξ 21.9.2007) ηαζ ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ) οπ` ανζει. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηδξ 31.10.2003).
-

έπεζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία οθμπμζήζεζ επζηοπχξ ιία ζφιααζδ ακηίζημζπμο ακηζηεζιέκμο ζε Μμκάδα Τβείαξ Γδιυζζα ή

Ηδζςηζηή.
-

είκαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ, μνίγμκηαξ νδηά ηδκ επςκοιία ημο Δπζιεθδηδνίμο ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηςκ

δναζηδνζμηήηςκ πμο αζηεί (νδηά ηαημκμιαγυιεκεξ), πνμηεζιέκμο βζα κμιζηά πνυζςπα ή ημ εζδζηυ επάββεθιά ημοξ, πνμηεζιέκμο βζα
θοζζηά πνυζςπα, ιε ημ μπμίμ είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ Δπζιεθδηήνζμ ή υηζ αζημφκ βεςνβζηυ ή ηηδκμηνμθζηυ επάββεθια, ηαηά πενίπηςζδ
(δεκ αθμνά ζοκεηαζνζζιμφξ). Σα αθθμδαπά θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα, δδθχκμοκ υηζ είκαζ εββεβναιιέκα ζηα ιδηνχα ημο μζηείμο
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Δπζιεθδηδνίμο ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζδξ ημοξ ή ζε ζζμδφκαιεξ επαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ, μιμίςξ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ,
μνίγμκηαξ νδηά ηδκ επςκοιία ημο Δπζιεθδηδνίμο ή ηςκ επαββεθιαηζηχκ μνβακχζεςκ ακηίζημζπα, ηαεχξ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ πμο αζημφκ, πνμηεζιέκμο βζα κμιζηά πνυζςπα ή ημ εζδζηυ επάββεθιά ημοξ, πνμηεζιέκμο βζα θοζζηά πνυζςπα.
διεζχκεηαζ υηζ μζ ακςηένς δδθχζεζξ θένμοκ διενμιδκία εκηυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζάκηα διενμθμβζαηχκ διενχκ πνμ ηδξ ηαηαθδηηζηήξ
διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ [παν. 3 αν.3 Ν. 4250/26.03.2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.03.2014)]
Σα πζζημπμζδηζηά πμο απμδεζηκφμοκ ηζξ ακςηένς πνμτπμεέζεζξ δφκαηαζ κα γδηδεμφκ απυ ημκ ιεζμδυηδ ηαηά ηδκ οπμβναθή ηδξ
ζφιααζδξ

3.2. Σερληθή πξνζθνξά: Σα ηεπκζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ ημπμεεημφκηαζ ζημκ (οπμ)θάηεθμ «Γζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ-Σεπκζηή
Πνμζθμνά», ιε ηδκ έκδεζλδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πενίπηςζδ πμο ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς
ημο ιεβάθμο υβημο, κα ημπμεεηδεμφκ ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζδζαίηενα ηαζ αημθμοεμφκ ημκ ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ
έκδεζλδ «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο.
H ηεπκζηή πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπμοκ ηεεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή ζηδκ
Δκυηδηα « Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ –Απαζηήζεζξ» ημο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηδξ πανμφζαξ ηαζ εα πενζθαιαάκεζ :
- θύιιν ζπκκόξθσζεο πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ ηδξ πανμφζαξ, ήημζ ημ θφθθμ ζοζπεηζζιμφ ηδξ πνμζθμνάξ
πνμξ ηδξ απαζηήζεζξ ηδξ πνυζηθδζδξ υπμο εα δίδμκηαζ απακηήζεζξ ζε υθα ηα ζδιεία ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ ηδξ πανμφζαξ
- υθα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πμο απμδεζηκφμοκ ηδκ ςξ άκς ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ
- ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα ιε ηδκ μπμία εα δδθχκεηαζ υηζ δ πνμζθμνά ημο είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ «
Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ –Απαζηήζεζξ» ημο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηδξ πανμφζαξ
4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: Σα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ ημπμεεημφκηαζ ζε λεπςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ιέζα ζημκ
ηονίςξ θάηεθμ, ιε ηδκ έκδεζλδ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σμ ηίιδια ηδξ Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηδκ
πνμτπμθμβζγυιεκδ δαπάκδ ιε ΦΠΑ υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζηδκ πανμφζα.
4.1. Ζ μζημκμιζηή πνμζθμνά εα πνέπεζ κα πενζέπεζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ
ζφιθςκα ιε ημ οπυδεζβια Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ ημο Πανανηήιαημξ ΗΗ .
4.2. Οζ ηζιέξ ηςκ Πνμζθμνχκ πμο αθμνμφκ ζε μπμζαδήπμηε πνμζθενυιεκδ οπδνεζία εα εηθνάγμκηαζ ζε Δονχ (€). ηζξ ηζιέξ εα
πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ ηοπυκ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ, εηηυξ ημο ΦΠΑ. ε ζδζαίηενδ ζηήθδ ηςκ ςξ άκς
ηζιχκ, εα ηαεμνίγεηαζ ημ πμζυ ιε ημ μπμίμ εα επζαανφκεζ αενμζζηζηά ηζξ ηζιέξ αοηέξ ιε ημ ΦΠΑ . ε πενίπηςζδ πμο ακαθένεηαζ
εζθαθιέκμξ ΦΠΑ αοηυξ εα δζμνεχκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία.
ημ θάηεθμ ηδξ πνμζθμνάξ μθείθεζ ηάεε δζαβςκζγυιεκμξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ κμιζημφ πνμζχπμο ή έκςζδξ πνμζχπςκ μ κυιζιμξ
εηπνυζςπυξ ημο κα ηαηαεέζεζ ηδκ ακηίζημζπδ ζεθίδα ηαηαπχνδζδξ ιε ηδκ ηζιή ηδξ πνμζθενυιεκδξ οπδνεζίαξ ημο παναηδνδηδνίμο
ηζιχκ ηδξ ΔΠΤ (εθυζμκ οπάνπεζ) ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαηαπχνδζδξ πνζκ ημ δζαβςκζζιυ ή αθθζχξ κα οπμαάθεζ οπεφεοκδ δήθςζδ υηζ δεκ
οπάνπεζ δ οπδνεζία ηαηαπςνδιέκδ ζημ παναηδνδηήνζμ ηζιχκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ διενμιδκία ηδξ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ (ιε πμζκή
απυννζρδξ).
4.3. ηδκ Οζημκμιζηή Πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ δ πνμζθενυιεκδ ηζιή (ιδκζαίμ ηυζημξ) βζα ηάεε οπδνεζία ηαεχξ ηαζ ημ
ζοκμθζηυ πμζυ ζε Δονχ.
4.4. Οζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ ζηαεενέξ βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ απμηθείεηαζ μπμζαδήπμηε ακαπνμζανιμβή αοηχκ.
4.5. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πνέπεζ κα έπμοκ ζακ αάζδ ηδ παιδθυηενδ ηζιή ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ υπςξ
ηαηαβνάθεηαζ ζημ παναηδνδηήνζμ ημο άνενμο 24 ημο κ. 3846/2010. Πνμζθμνέξ πμο ακαβνάθμοκ ηζιέξ πάκς απυ ημ παναηδνδηήνζμ ημο
άνενμο 24 ημο κ. 3846/2010 εα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ υπμο ηαοημπμζμφκηαζ.
4.6. Δάκ ζημ δζαβςκζζιυ μζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ οπεναμθζηά παιδθέξ εα ελεηάγμκηαζ θεπημιενχξ πνζκ ηδκ έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ
ηαηαηφνςζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα απαζηείηαζ απυ ημκ ζοιιεηέπμκηα κα δχζεζ έββναθεξ ελδβήζεζξ ηαζ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ
πνμζθμνά ημο ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηα άνενα 88-89 ημο κ. 4412/2016.
4.7. Ζ Τπδνεζία δφκαηαζ κα αλζχκεζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημζπεία βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ημοξ ηζ
ηεθεοηαίμζ οπμπνεμφκηαζ ζηδκ πανμπή αοηχκ.
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5. Όθα ηα έββναθα ηαζ ηα ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ υθα ηα έββναθα ηαζ ηα ζημζπεία ημο Φαηέθμο πνμζθμνάξ εα πνέπεζ κα είκαζ
ζοκηαβιέκα ή επίζδια ή κυιζια ιεηαθναζιέκα ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, ιε ελαίνεζδ αοζηδνά ηεπκζημφξ υνμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ
οπάνπεζ ακηίζημζπδ δυηζιδ ιεηάθναζδ ζηδκ Δθθδκζηή ηαζ πμο ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ Αββθζηή βθχζζα. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ ηαζ ηα
ζοκδιιέκα ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά έκηοπα, ηεπκζηά θοθθάδζα, ζπέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία πμο ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ Αββθζηή
βθχζζα. ηα αθθμδαπά δδιυζζα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά εθανιυγεηαζ δ οκεήηδ ηδξ Υάβδξ ηδξ 05.10.1961 πμο ηονχεδηε ιε ημκ
Ν.1497/1984 (Α' 188).
6. Ο οπμρήθζμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ υθα ηα γδημφιεκα ζημζπεία, ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηά πενίπηςζδ μδδβίεξ. Παναπμιπέξ ζε
έββναθα επζηνέπμκηαζ εθυζμκ αοηά πνμζανηχκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ εθυζμκ δίκεηαζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ανζειυξ παναβνάθμο ηαζ
ζεθίδαξ.
7. Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
8. Ζ Ακαεέημοζα Ανπή ιπμνεί κα ηαθεί εββνάθςξ ημοξ πνμζθένμκηεξ κα δζεοηνζκίζμοκ ή κα ζοιπθδνχζμοκ ηα έββναθα ή ηα
δζηαζμθμβδηζηά πμο έπμοκ οπμαάθθεζ εκηυξ ηνζχκ (3) ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία ημζκμπμίδζδξ ηδξ ζπεηζηήξ πνυζηθδζδξ.
Οπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ οπμαάθθεηαζ απυ ημοξ οπμρδθίμοξ πςνίξ κα έπεζ γδηδεεί απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ. Ζ
πζμ πάκς δζεοηνίκζζδ ή ζοιπθήνςζδ αθμνά ιυκμ ζηζξ αζάθεζεξ, επμοζζχδεζξ πθδιιέθεζεξ ή πνυδδθα ηοπζηά ζθάθιαηα πμο
επζδέπμκηαζ δζυνεςζδ ή ζοιπθήνςζδ υπςξ ζδίςξ πανάθεζρδ ιμκμβναθχκ, δζαηεημιιέκδ ανίειδζδ, εθαηηχιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ
ζήιακζδξ ημο θαηέθμο ηαζ ηςκ οπμθαηέθςκ ηςκ πνμζθμνχκ, θεηηζηέξ ηαζ θναζηζηέξ απμηθίζεζξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηα
έββναθα ηδξ ζφιααζδξ πμο δεκ επζθένμοκ έκκμιεξ ζοκέπεζεξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ημο, εθθείρεζξ ςξ πνμξ ηα κμιζιμπμζδηζηά
ζημζπεία, πθδιιεθή ζήιακζδ ακηζβνάθςκ πμο εηδίδμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1 ημο Ν. 4250/2014 (Α'74) ηαζ
ιεηαθνάζεςκ ηαζ θμζπχκ πζζημπμζδηζηχκ ή αεααζχζεςκ, δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ πνμζθμνάξ απυ ηα οπμδείβιαηα,
οπμπνεςηζηά ή ιδ, πμο εεζπίγμκηαζ ιε ημ Νυιμ, ηζξ ηακμκζζηζηέξ πνάλεζξ ή ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Ζ ζοιπθήνςζδ ή δ δζεοηνίκζζδ
δεκ επζηνέπεηαζ κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ ιεηαβεκέζηενδ ακηζηαηάζηαζδ ή οπμαμθή εββνάθςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ
δζαηήνολδξ, αθθά ιυκμ ιε ηδ δζεοηνίκζζδ ή ζοιπθήνςζδ αηυιδ ηαζ ιε κέα έββναθα εββνάθςκ ή δζηαζμθμβδηζηχκ πμο έπμοκ ήδδ
οπμαθδεεί.
9. Καηά ηδκ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηςκ πνμζθμνχκ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4250/2014 (άνενα 1
ηαζ 3).
10. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ δζηαζμφιεκμζ κα θάαμοκ βκχζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ηςκ ηζιχκ πμο πνμζθένεδηακ ηα οπυ πνμιήεεζα είδδ,
εα θάαμοκ βκχζδ ηαηυπζκ νακηεαμφ ιε ηδκ ακαεέημοζα ανπή, υπμο εα μνζζηεί ζοβηεηνζιέκδ διένα ηαζ χνα χζηε κα απμθεοπεμφκ μζ
ζοκεήηεξ ζοκςζηζζιμφ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οζ Πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ βζα δώδεθα (12) κήλεο , από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ. Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενυιεκμο πνυκμο απμννίπηεηαζ ςξ ιδ ηακμκζηή. Ζ
ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ δφκαηαζ κα παναηαεεί, εθυζμκ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή πνζκ απυ ηδ θήλδ ηδξ, ηαη' ακχηαημ υνζμ βζα
πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδ δζαηήνολδ. Ακαημίκςζδ επζθμβήξ ακαδυπμο ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ
ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, δεζιεφεζ υιςξ ημ δζαβςκζγυιεκμ, ιυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ απμδεπεεί. Οζ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ δεκ έπμοκ δζηαίςια
κα απμζφνμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, ή ιένμξ ηδξ, ιεηά ηδκ ηαηάεεζή ηδξ. ε πενίπηςζδ πμο δ πνμζθμνά ή ιένμξ ηδξ απμζονεεί μ
ζοιιεηέπςκ οπυηεζηαζ ζε ηονχζεζξ ηαζ εζδζηυηενα έηπηςζδ ηαζ απχθεζα ηάεε δζηαζχιαημξ βζα ηαηαηφνςζδ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δκαθθαηηζηέξ Πνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. Δάκ οπμαθδεμφκ ηοπυκ εκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ, δεκ
εα θδθεμφκ οπυρδ. Ο οπμρήθζμξ πνμιδεεοηήξ, μ μπμίμξ εα οπμαάθθεζ ηέημζαξ θφζδξ πνμηάζεζξ, δεκ δζηαζμφηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ
κα δζαιανηονδεεί ή κα επζηαθεζηεί θυβμοξ πνμζθοβήξ ηαηά ηδξ απυννζρδξ ηςκ πνμηάζεςκ αοηχκ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όπςξ ζημ άνενμ 86, παν. 2, ημο Ν. 4412/2016 βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πνμζθμνάξ ιε ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ
πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ, αλζμθμβμφκηαζ ιυκμ μζ πνμζθμνέξ πμο είκαζ απμδεηηέξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηαεμνζγυιεκμοξ ζηζξ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
8 από 25

ΑΔΑ: ΨΡΥ446904Ν-ΟΝΠ

22PROC011348249 2022-10-03

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα βίκεζ εκζαία, ζε έκα ζηάδζμ, ζε ιία ζοκεδνίαζδ απυ ηδκ επζηνμπή δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ςξ
ελήξ:
Θα θάαεζ πχνα δ απμζθνάβζζδ ημο ηονίςξ θαηέθμο ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα απμζθναβζζημφκ μζ επζιένμοξ δφμ (οπμ)
θάηεθμζ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ-ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ.
Ο θάηεθμξ ηδξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ εα απμζθναβζζηεί ιεηά ηδκ απμδμπή ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηδξ Σεπκζηήξ
Πνμζθμνάξ.
οβηεηνζιέκα:
1. Σμ ανιυδζμ βκςιμδμηζηυ υνβακμ ηαηαπςνεί ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ αοηχκ ηαζ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ/εθέβπμο αοηχκ
2. Καηυπζκ, θαιαάκεζ πχνα δ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πμο έβζκακ απμδεηημί ηαηά ημ
πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ ημο εθέβπμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ
3. Λαιαάκεζ πχνα δ αλζμθυβδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πμο έβζκακ απμδεηημί ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ
ζηάδζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ θαιαάκεζ πχνα δ ζεζνά
ηαηάηαλδξ ηςκ ιεζμδμηχκ
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Μεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, δ ακαεέημοζα ανπή εζδμπμζεί ιε email ημκ πνμζθένμκηα ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ
ηαηαηφνςζδ («πνμζςνζκυ ακάδμπμ») κα οπμαάθθεζ εκηυξ πνμεεζιίαξ δέηα διενχκ (10) διενχκ απυ ηδκ απμζημθή ημο email ηα ηάηςεζ
δζηαζμθμβδηζηά
- απόζπαζκα ημο ζπεηζημφ ιδηνχμο, υπςξ ημο πμζκζημφ ιδηνχμο πμο κα έπεζ εηδμεεί έςξ ηνεζξ (3) ιήκεξ πνζκ ηδκ οπμαμθή ημο ή,
εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμ έββναθμ πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ
ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Ζ
οπμπνέςζδ πνμζηυιζζδξ ημο ςξ άκς απμζπάζιαημξ αθμνά ηαζ ζηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο εκ
θυβς μζημκμιζημφ θμνέα ή ζηα πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ.
- πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εηδζδυιεκμ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο μζηείμο ηνάημοξ-ιέθμοξ,
- πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ηαιείςκ ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ αζθάθζζδξ ημο πνμζςπζημφ ημο
μζημκμιζημφ θμνέα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ κυιζιςκ εηπνμζχπςκ εθυζμκ είκαζ εκ ζζπφ ηαηά ημ πνυκμ οπμαμθήξ ημοξ ηαηά ημ πνυκμ
οπμαμθήξ ημοξ ηαη'εθανιμβή ηδξ παναβνάθμο 2 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016
- πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ πενί εηπνμζχπδζδξ ηαζ ακηίβναθμ ηαηαζηαηζημφ, πζζημπμζδηζηά ιεηααμθχκ, ζοβηνυηδζδξ Γ ζε ζχια, ζε
πενίπηςζδ ΑΔ ηθπ ακάθμβα ιε ηδ κμιζηή ιμνθή ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ
- Τπεύζπλε Γήισζε υηζ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ ζημοξ ημιείξ ημο πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημαζθαθζζηζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο,
πμο έπμοκ εεζπίζεζ ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ,
ημζκςκζημαζθαθζζηζημφ ηαζ ενβαηζημφ δίηαζμ, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια π ημο Πνμζανηήιαημξ Α ημο Ν. 4412/2016.
- Πηζηνπνηεηηθό υηζ είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ μζηείμ Δπαββεθιαηζηυ Δπζιεθδηήνζμ.
- Βεβαηώζεηο πμο κα απμδεζηκφμοκ υηζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία έπεζ οθμπμζήζεζ επζηοπχξ ημοθάπζζημκ ιία ζφιααζδ ακηίζημζπμο
ακηζηεζιέκμο ζε Μμκάδα Τβείαξ, χζηε κα απμδείλεζ υηζ δζαεέηεζ ειπεζνία ηαθήξ εηηέθεζδξ ζε δδιυζζα ή ηαζ Ηδζςηζηά Νμζμημιεία.
- Γζαεέηεζ ζφζηδια πμζυηδηαξ ΔΝ ΗSO 9001-2015 ή 9002
- Γζαεέηεζ δζηαζμθμβδηζηυ ζήιακζδξ CE ζφιθςκα ιε ηδ ιε ανζε. ΓΤ8δ/Γ.Π.μζη.130648 ΦΔΚ Β 2198/02.10.2009 Κμζκή Τπμονβζηή
Απυθαζδ «Πενί Ηαηνμηεπκμθμβζηχκ Πνμσυκηςκ (Οδδβίαξ 93/42/ΔΟΚ "πενί ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ" (ΔΔ L169 ηδξ 12.7.1993), υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε απυ ηζξ μδδβίεξ 98/79/ΔΚ (ΔΔ L 331 ηδξ 7.12.1998), 2000/70/ΔΚ (ΔΔ L 313 ηδξ 13.12.2000), 2001/104/ΔΚ (ΔΔ L 6 ηδξ
10.1.2002), 2007/47/ΔΚ (ΔΔ L 247 ηδξ 21.9.2007) ηαζ ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ) οπ` ανζει. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηδξ 31.10.2003).
- Όθα ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηάεε ζοιιεηέπμκημξ βζα ηδκ απυδεζλδ ηςκ ακςηένς ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ ελμοζίαξ έηδμζδξ
παναζηαηζημφ εηπνμζχπδζδξ.
οβηεηνζιέκα:
Γζα Ζιεδαπά κμιζηά πνυζςπα ιε ηδ ιμνθή Ακςκφιμο Δηαζνείαξ (Α.Δ.)δ Δηαζνείαξ Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ (Δ.Π.Δ.):
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φζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ (υπςξ ΦΔΚ ή Βεααίςζδ/Πζζημπμζδηζηυ ΓΔΜΖ)

-

Δηπνμζχπδζδ ηδξ εηαζνίαξ (υπςξ ΦΔΚ ή Βεααίςζδ/Πζζημπμζδηζηυ ΓΔΜΖ)

-

Πνυζθαημ ηςδζημπμζδιέκμ ηαηαζηαηζηυ, εεςνδιέκμ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή.

Γζα Ζιεδαπά κμιζηά πνυζςπα ιε ηδ ιμνθή πνμζςπζηήξ εηαζνείαξ(Ο.Δ δ Δ.Δ ή Η.Κ.Δ):
-

Δπίζδιμ ακηίβναθμ ή επζηονςιέκμ θςημακηίβναθμ ημο ζοιθςκδηζημφ ζφζηαζδξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ υθςκ ηςκ

ηνμπμπμζήζεςκ αοημφ, ηαεχξ ηαζ ημο ηεθεοηαίμο ζε ζζπφ ηςδζημπμζδιέκμο ηαηαζηαηζημφ ηδξ εηαζνίαξ.
-

Πζζημπμζδηζηυ πενί ιεηααμθχκ ηδξ εηαζνείαξ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή

Γζα Αθθμδαπά κμιζηά πνυζςπα:
Ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ημοξ, ακηίζημζπα κμιζιμπμζδηζηά έββναθα ηαζ πζζημπμζδηζηά ιε αοηά πμο ακαθένμκηαζ ακςηένς, ηα μπμία
πνμαθέπμκηαζ απυ ημ δίηαζμ ηδξ πχναξ ηδξ έδναξ ή θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ απυ ηα μπμία απμδεζηκφεηαζ δ κυιζιδ ζφζηαζδ ηαζ θεζημονβία
ημοξ, δ εββναθή ζηα πνμαθεπυιεκα ιδηνχα εηαζνζχκ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ζε ζζπφ ηαηαζηαηζηυ, ηαζ μζ θμζπέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία, πμο
γδημφκηαζ ακςηένς βζα ημοξ διεδαπμφξ. ε πενίπηςζδ πμο δ πχνα πνμέθεοζδξ δεκ εηδίδεζ ηάπμζμ ακηίζημζπμ πζζημπμζδηζηυ, αοηυ
ακηζηαείζηαηαζ απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο κυιζιμο εηπνμζχπμο ημο οπμρδθίμο, απυ ηδκ μπμία πνμηφπηεζ υηζ: (α) δεκ εηδίδεηαζ ηέημζμ
πζζημπμζδηζηυ, ηαζ (α) μ Τπμρήθζμξ πθδνμί ημ ζπεηζηυ κμιζιμπμζδηζηυ υνμ.
ηδκ πενίπηςζδ Έκςζδξ Οζημκμιζηχκ θμνέςκ, υπμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, ηα παναπάκς ηαηά πενίπηςζδ δζηαζμθμβδηζηά
οπμαάθθμκηαζ βζα ηάεε μζημκμιζηυ θμνέα πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ Έκςζδ.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθώλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο. Ζ ακαημίκςζδ ηδξ
ηαηαηφνςζδξ ημο δζαβςκζζιμφ βίκεηαζ εββνάθςξ πνμξ ημκ επζθεβέκηα απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηα άνενα
103 – 105 ημο Ν. 4412/2016 ηζ εκ βέκεζ ζημ Ν.4412/2016 υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΓΓΤΗΔΙ
Οζ εββοδηζηέξ επζζημθέξ εηδίδμκηαζ απυ πζζηςηζηά ή πνδιαημδμηζηά ζδνφιαηα ή αζθαθζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαηά ηδκ έκκμζα ηςκ
πενζπηχζεςκ α' ηαζ β' ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 14 ημο κ. 4364/ 2016 (Α'13), πμο θεζημονβμφκ κυιζια ζηα ηνάηδ - ιέθδ ηδξ Έκςζδξ ή ημο
Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο ή ζηα ηνάηδ-ιένδ ηδξ Γ ηαζ έπμοκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ημ δζηαίςια αοηυ.
Μπμνμφκ, επίζδξ, κα εηδίδμκηαζ απυ ημ Δ.Σ.Α.Α - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή κα πανέπμκηαζ ιε βναιιάηζμ ημο Σαιείμο Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ
ιε παναηαηάεεζδ ζε αοηυ ημο ακηίζημζπμο πνδιαηζημφ πμζμφ. Ακ ζοζηαεεί παναηαηαεήηδ ιε βναιιάηζμ παναηαηάεεζδξ πνεμβνάθςκ
ζημ Σαιείμ Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ, ηα ημημιενίδζα ή ιενίζιαηα πμο θήβμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εββφδζδξ επζζηνέθμκηαζ ιεηά ηδ
θήλδ ημοξ ζημκ οπέν μο δ εββφδζδ μζημκμιζηυ θμνέα.
Οζ εββοδηζηέξ επζζημθέξ εηδίδμκηαζ ηαη' επζθμβή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ απυ έκακ ή πενζζζυηενμοξ εηδυηεξ ηδξ παναπάκς
παναβνάθμο.
Οζ εββοήζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ηαη' εθάπζζημκ ηα αηυθμοεα ζημζπεία: α) ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ, α) ημκ εηδυηδ, β) ηδκ ακαεέημοζα
ανπή πνμξ ηδκ μπμία απεοεφκμκηαζ, δ) ημκ ανζειυ ηδξ εββφδζδξ, ε) ημ πμζυ πμο ηαθφπηεζ δ εββφδζδ, ζη) ηδκ πθήνδ επςκοιία, ημκ
Α.Φ.Μ. ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο μζημκμιζημφ θμνέα οπέν ημο μπμίμο εηδίδεηαζ δ εββφδζδ (ζηδκ πενίπηςζδ έκςζδξ ακαβνάθμκηαζ υθα ηα
παναπάκς βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ έκςζδξ), γ) ημοξ υνμοξ υηζ: αα) δ εββφδζδ πανέπεηαζ ακέηηθδηα ηαζ ακεπζθφθαηηα, μ δε εηδυηδξ
παναζηείηαζ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ ηδξ δζγήζεςξ, ηαζ αα) υηζ ζε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ αοηήξ, ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ
οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ πανημζήιμο, δ) ηα ζημζπεία ηδξ ζπεηζηήξ δζαηήνολδξ ηαζ ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο
δζαβςκζζιμφ, ε) ηδκ διενμιδκία θήλδξ ή ημκ πνυκμ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ, ζ) ηδκ ακάθδρδ οπμπνέςζδξ απυ ημκ εηδυηδ ηδξ εββφδζδξ κα
ηαηααάθεζ ημ πμζυ ηδξ εββφδζδξ μθζηά ή ιενζηά εκηυξ πέκηε (5) διενχκ ιεηά απυ απθή έββναθδ εζδμπμίδζδ εηείκμο πνμξ ημκ μπμίμ
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απεοεφκεηαζ ηαζ ζα) ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εββοήζεςκ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηαζ πνμηαηααμθήξ, ημκ ανζειυ ηαζ ημκ ηίηθμ ηδξ ζπεηζηήξ
ζφιααζδξ.
Ζ ακαεέημοζα ανπή επζημζκςκεί ιε ημοξ εηδυηεξ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηχζεζ ηδκ εβηονυηδηά ημοξ.
3.1.

Δββοδηζηή Δπζζημθή οιιεημπήξ

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ.
3.2.

Δββοδηζηή Δπζζημθή Καθήξ Δηηέθεζδξ

Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ φιααζδξ, μζ πνμιδεεοηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηαηαεέημοκ εββοδηζηή επζζημθή πμο κα ηαθφπηεζ
ημ 4% ηδξ πνμτπμθμβζζεείζαξ αλίαξ
Ζ ακαεέημοζα ανπή επζημζκςκεί ιε ημοξ εηδυηεξ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηχζεζ ηδκ εβηονυηδηά ημοξ. Καηά ηα
θμζπά ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ 72 ημο Ν. 4412/2016 υπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ηαζ ζζπφεζ.
Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ επζζηνέθεηαζ ιεηά ηδκ μνζζηζηή (πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή) παναθααή ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ φζηενα
απυ ηδκ εηηαεάνζζδ ηοπυκ απαζηήζεςκ απυ ημοξ δφμ ζοιααθθμιέκμοξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ
ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ πνμξ οπμβναθή ζφιααζδξ πνέπεζ κα ηαθφπηεζ υθδ ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηοπυκ πνμαθεπυιεκςκ παναηάζεςκ επαολδιέκμξ ηαηά έκα (1) επζπθέμκ ιήκα.
ε πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ, ζημκ μπμίμ εα ηαηαηονςεεί μ δζαβςκζζιυξ ανκδεεί κα οπμβνάρεζ ειπνυεεζια ηδ ζφιααζδ ή κα
ηαηαεέζεζ Δββοδηζηή Δπζζημθή Καθήξ Δηηέθεζδξ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ πανυκ ηεφπμξ, ή κα εηπθδνχζεζ ειπνυεεζια
μπμζαδήπμηε άθθδ οπμπνέςζή ημο, πμο απμννέεζ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζημ δζαβςκζζιυ, ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ, μπυηε δ εββφδζδ
ζοιιεημπήξ ηαηαπίπηεζ αοημδζηαίςξ οπέν ημο Γδιμζίμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ζοβηεηνζιέκμξ δζαβςκζγυιεκμξ αανφκεηαζ ηαζ ιε ηα
έλμδα δζεκένβεζαξ κέμο δζαβςκζζιμφ ηαζ βίκεηαζ ηαηαθμβζζιυξ ζε αάνμξ ημο ανκδεέκημξ κα οπμβνάρεζ οπμρδθίμο, ηδξ μζημκμιζηήξ
δζαθμνάξ πμο ηοπυκ πνμηφπηεζ εάκ ηεθζηά δ ακαεέημοζα ανπή πνμηνίκεζ αοηή ηδ θφζδ.
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζφιααζδ πνέπεζ κα οπμβναθεί ιέζα ζε δέηα πέκηε (15) διένεξ απυ ηδκ ακαημίκςζδ ζημκ εκδζαθενυιεκμ ηδξ ηαηαηονςηζηήξ
απυθαζδξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ηδ φιααζδ, δ Τπδνεζία επζαάθθεζ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζηζξ
ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ηονχζεζξ.
Ζ φιααζδ, οπμβνάθεηαζ ηαζ απυ ηα δφμ ζοιααθθυιεκα ιένδ. Ζ ζφιααζδ πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζημζπεία ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ
ημοθάπζζημκ ηα ελήξ:
Α. Σμκ ηυπμ ηαζ πνυκμ οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ
Β. Σα ζοιααθθυιεκα ιένδ
Γ. Σα πνμξ πνμιήεεζα οθζηά ηαζ ηδκ πμζυηδηα
Γ. Σδκ ηζιή
Δ. Σμκ ηυπμ, ηνυπμ ηαζ πνυκμ πανάδμζδξ ηςκ οθζηχκ
Σ. Σζξ Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ
Ε. Σζξ πνμαθεπυιεκεξ εββοήζεζξ
Ζ. Σζξ πνμαθεπυιεκεξ νήηνεξ
Θ. Σμκ ηνυπμ επίθοζδξ ηςκ ηοπυκ δζαθμνχκ
Η. Σμκ ηυπμ ηαζ πνυκμ πθδνςιήξ
Σμ ηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ ηαηζζπφεζ ηάεε άθθμο ηεζιέκμο ζημ μπμίμ ημφημ ζηδνίγεηαζ, υπςξ πνμζθμνά, πνμηήνολδ ηαζ απυθαζδ
ηαηαηφνςζδξ ή ακάεεζδξ εηηυξ ηαηάδδθςκ ζθαθιάηςκ ή παναδνμιχκ.
ε ακηζηεζιεκζηά δζηαζμθμβδιέκεξ πενζπηχζεζξ, εθυζμκ ζοιθςκήζμοκ πνμξ ημφημ ηαζ ηα δφμ ζοιααθθυιεκα ιένδ ιπμνεί κα
ηνμπμπμζείηαζ δ ζφιααζδ, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ παναθααή ηςκ παναδμηέςκ βίκεηαζ απυ επζηνμπή παναθααήξ πμο ζοβηνμηείηαζ ιε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ.
Καηά ηδ δζαδζηαζία παναθααήξ ηςκ οθζηχκ δζεκενβείηαζ πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ ηαθείηαζ κα παναζηεί, εθυζμκ ημ επζεοιεί μ
πνμιδεεοηήξ.
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Καηά ηδκ παναθααή ηςκ οθζηχκ ή ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή δφκαηαζ κα δζεκενβεί ημοξ ηάηςεζ
εθέβπμοξ: α) ιε ιαηνμζημπζηή ελέηαζδ ηαζ α) ιε πναηηζηή δμηζιαζία. Σμ ηυζημξ δζεκένβεζαξ ηςκ ακςηένς εθέβπςκ επζαανφκεζ ημκ
πνμιδεεοηή.
Καηά ηα θμζπά ηαζ ζπεηζηά ιε ηδ δζαδζηαζία, ηζξ ακηζννήζεζξ, ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ηαζ υηζ άθθμ αθμνά ηδ δζεκένβεζα εθέβπςκ ηαζ ηδκ
παναθααή ηςκ αβαεχκ ζε εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ ζζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 208 ηαζ 209 ημο κ 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
Ζ δζάνηεζα ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ μνίγεηαζ ζε δχδεηα (12) ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ .
Ζιενμιδκία έκανλδξ μνίγεηαζ δ ……/……./……. ηαζ θήλδ δ ……./………/…………
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδίδεζ ηζξ αζημφιεκεξ πμζυηδηεξ , εκηυξ δφμ διενχκ, ιεηά απυ ηδ ζπεηζηή παναββεθία ηδξ Γζαπ. Τθζημφ
ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ , μπμηεδήπμηε εκηυξ ηδξ δζάνηεζαξ πμο μνίγεηαζ εηήζζα απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.
Με αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, φζηενα απυ εζζήβδζδ ηδξ οπδνεζίαξ πμο δζμζηεί ηδ ζφιααζδ, δ ζοκμθζηή δζάνηεζα
ηδξ ζφιααζδξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ ιέπνζ ημ 50% αοηήξ, φζηενα απυ ζπεηζηυ αίηδια ημο ακαδυπμο πμο οπμαάθθεηαζ πνζκ απυ ηδ θήλδ
ηδξ δζάνηεζάξ ηδξ, ζε ακηζηεζιεκζηά δζηαζμθμβδιέκεξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε οπαζηζυηδηα ημο ακαδυπμο. Ακ θήλεζ δ ζοκμθζηή
δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, πςνίξ κα οπμαθδεεί εβηαίνςξ αίηδια πανάηαζδξ ή, ακ θήλεζ δ παναηαεείζα, ηαηά ηα ακςηένς, δζάνηεζα, πςνίξ
κα οπμαθδεμφκ ζηδκ ακαεέημοζα ανπή ηα παναδμηέα ηδξ ζφιααζδξ, μ ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ.
Ο ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ δφκαηαζ κα παναηαεεί οπυ ηζξ ηάηςεζ ζςνεοηζηέξ πνμτπμεέζεζξ:
α) δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ θυβς ηδξ παναηάζεςξ αοηήξ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο άνενμο 132 ημο Ν
4412/2016.
α) κα έπεζ εηδμεεί αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο ανιυδζμο απμθαζκυιεκμο μνβάκμο ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ιεηά απυ βκςιμδυηδζδ
ανιμδίμο ζοθθμβζημφ μνβάκμο είηε ιε πνςημαμοθία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ηαζ εθυζμκ ζοιθςκεί μ πνμιδεεοηήξ είηε φζηενα απυ
ζπεηζηυ αίηδια ημο πνμιδεεοηή, ημ μπμίμ οπμαάθθεηαζ οπμπνεςηζηά πνζκ απυ ηδ θήλδ ημο ζοιααηζημφ πνυκμο πανάδμζδξ.
β) δ πανάηαζδ κα είκαζ ίζδ ή ιζηνυηενδ απυ ημκ ανπζηυ ζοιααηζηυ πνυκμ πανάδμζδξ.
ηδκ πενίπηςζδ πανάηαζδξ ημο ζοιααηζημφ πνυκμο πανάδμζδξ, μ πνυκμξ πανάηαζδξ δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ ζημ ζοιααηζηυ πνυκμ
πανάδμζδξ.
Δάκ θήλεζ μ ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ, πςνίξ κα οπμαθδεεί εβηαίνςξ αίηδια πανάηαζδξ ή, εάκ θήλεζ μ παναηαεείξ, ηαηά ηα
ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμεεί ημ οθζηυ, μ πνμιδεεοηήξ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα εζδμπμζεί ηδκ οπδνεζία πμο εηηεθεί ηδκ πνμιήεεζα, ηδκ απμεήηδ οπμδμπήξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ
επζηνμπή παναθααήξ, βζα ηδκ διενμιδκία πμο πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ημ οθζηυ, ημοθάπζζημκ πέκηε (5) ενβάζζιεξ διένεξ
κςνίηενα.
Μεηά απυ ηάεε πνμζηυιζζδ οθζημφ ζηδκ απμεήηδ οπμδμπήξ αοηχκ, μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθεζ ζηδκ οπδνεζία
απμδεζηηζηυ, εεςνδιέκμ απυ ημκ οπεφεοκμ ηδξ απμεήηδξ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ διενμιδκία πνμζηυιζζδξ, ημ οθζηυ, δ πμζυηδηα ηαζ μ
ανζειυξ ηδξ ζφιααζδξ ζε εηηέθεζδ ηδξ μπμίαξ πνμζημιίζηδηε.
ΑΡΘΡΟ 13: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Ζ αιμζαή πμο εα ηαηααθδεεί απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ζημκ Ακάδμπμ ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ ………………….. επξώ θαη
……………….. ιεπηώλ (……………,.. €) πθέμκ ΦΠΑ ……….% ……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήημζ
ζοκμθζηά ……………………. επξώ θαη …………. ιεπηώλ (……………..…€).
Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ εεςνχκηαξ ημ ζοιααηζηυ ακηάθθαβια επανηέξ, κυιζιμ ηαζ εφθμβμ βζα ηδκ
εηηέθεζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πανμφζαξ ιεηά απυ ζοκμθζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζε πνζκ ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο. ημ
ηίιδια πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ εκδεπυιεκεξ αιμζαέξ ηνίηςκ ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, πςνίξ
ηαιία πεναζηένς επζαάνοκζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ. Οιμίςξ, δ Ακαεέημοζα Ανπή δεκ έπεζ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ απμγδιίςζδξ βζα
οπενςνζαηή απαζπυθδζδ ή μπμζαδήπμηε άθθδ αιμζαή ζημ πνμζςπζηυ ημο Ακαδυπμο ή ηνίηςκ.
Ζ πθδνςιή ηδξ αλίαξ ηςκ πνμσυκηςκ/ οθζηχκ ζημκ Ακάδμπμ εα βίκεζ ηιδιαηζηά ζφιθςκα ιε ημ πθάκμ ηιδιαηζηχκ παναδυζεςκ πμο
μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ πανμφζαξ ηαζ ιε ηιδιαηζηή ελυθθδζδ ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ πμο ακαθμβεί ζημ εηάζημηε παναδμεέκ ηιήια ιεηά
ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ηιήιαημξ αοημφ.
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Οζ πθδνςιέξ εα βίκμκηαζ ζε εονχ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κμιίιςκ παναζηαηζηχκ ηαζ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο δζηαζμθμβδηζημφ πνμαθέπεηαζ απυ ηα έβναθα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ζε πνυκμ πνμζδζμνζγυιεκμ
απυ ηδκ ακαβηαία δζμζηδηζηή δζαδζηαζία βζα έηδμζδ ηςκ ζπεηζηχκ πνδιαηζηχκ εκηαθιάηςκ.
Γζα υθεξ ηζξ πθδνςιέξ εα εηδίδμκηαζ ηα απαναίηδηα κυιζια παναζηαηζηά/ δζηαζμθμβδηζηά. Απυ ηάεε ηζιμθυβζμ ημο Ακαδυπμο εα βίκμκηαζ
υθεξ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηάεε θμνά Νυιμοξ ηαζ ζπεηζηέξ Δβηοηθίμοξ ηςκ ανιυδζςκ Τπμονβείςκ.
Ο Ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ ιε παναηνάηδζδ θυνμο εζζμδήιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ υπςξ εηάζημηε ζζπφμοκ.
ηδκ αιμζαή ημο Ακαδυπμο, πενζθαιαάκμκηαζ μζ οπέν ηνίηςκ κυιζιεξ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ
κμιμεεζία, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο Φ.Π.Α βζα ηδκ πανάδμζδ ηδξ οπδνεζίαξ ζημκ ηυπμ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμαθέπεηαζ ζηα
έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. Ηδίςξ αανφκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ηναηήζεζξ:
α) Κνάηδζδ 0,07% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ ηδξ ανπζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε
ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ Τπέν ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ επζαάθθεηαζ (άνενμ 4 Ν.4013/2011 υπςξ
ζζπφεζ)
α) Κνάηδζδ φρμοξ 0,02% οπέν ημο Γδιμζίμο, δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ, εηηυξ ΦΠΑ, ηδξ ανπζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε
ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ. Σμ πμζυ αοηυ παναηναηείηαζ ζε ηάεε πθδνςιή απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή ζημ υκμια ηαζ βζα θμβανζαζιυ
ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ηαζ Πνμιδεεζχκ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 6 ημο άνενμο 36 ημο κ. 4412/2016
β) Κνάηδζδ 0,06% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ ηδξ ανπζηήξ ηαεχξ ηαζ ηάεε
ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ οπέν ηδξ Ανπήξ Δλέηαζδξ Πνμδζηαζηζηχκ Πνμζθοβχκ (άνενμ 350 παν. 3 ημο κ. 4412/2016).
δ) Κνάηδζδ 2% Τπέν μνβακζζιχκ ροπζηήξ Τβείαξ, Τπμονβείμο Τβείαξ.
Οζ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ οπυηεζκηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ακαθμβζηυ ηέθμξ πανημζήιμο ηαζ ζηδκ επ’ αοημφ εζζθμνά οπέν ΟΓΑ
Με ηάεε πθδνςιή εα βίκεηαζ δ πνμαθεπυιεκδ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία παναηνάηδζδ θυνμο εζζμδήιαημξ επί ημο ηαεανμφ πμζμφ.
Σα δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ είκαζ ηαη’ εθάπζζημκ ηα ελήξ:
α) Πνςηυημθθμ μνζζηζηήξ παναθααήξ ημο ηιήιαημξ πμο αθμνά δ πθδνςιή ή ημο ζοκυθμο ημο ζοιααηζημφ ακηζηείιεκμο.
α) Σζιμθυβζμ ημο Ακαδυπμο.
β) Απμδεζηηζηυ εζζαβςβήξ ημο οθζημφ.
δ) Πζζημπμζδηζηά Φμνμθμβζηήξ ηαζ Αζθαθζζηζηήξ Δκδιενυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
Πένακ ηςκ ακςηένς δζηαζμθμβδηζηχκ δ ακαεέημοζα ανπή πμο δζεκενβεί ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πθδνςιή, ιπμνεί κα γδηήζμοκ ηαζ
μπμζμδήπμηε άθθμ δζηαζμθμβδηζηυ πνμαθέπεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.
Γζα ηδκ πθδνςιή ημο Ακαδυπμο εθανιυγμκηαζ ηαζ ζζπφμοκ μζ πνμαθεπυιεκεξ δζαηάλεζξ ημο Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όθα ηα ηζιήιαηα ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ (ζοκμθζηά ηαζ ηζιέξ ιμκάδμξ), παναιέκμοκ ζηαεενά ηαζ δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηαιία ακαεεχνδζδ
ή αφλδζδ έςξ ηδκ ζοιααηζηή διενμιδκία μθμηθήνςζδξ ηδξ φιααζδξ ηαζ ηοπυκ πανάηαζδξ αοηήξ.
Καιία απμγδιίςζδ ή άθθδ πνδιαηζηή ηαηααμθή δεκ δζηαζμφηαζ μ Ακάδμπμξ ζηζξ πενζπηχζεζξ αδνάκεζαξ, παφζδξ ηθπ. ηδξ ζφιααζδξ,
ζδίςξ δε βζαηί δεκ πανμοζζάζηδηε ακάβηδ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ οπδνεζζχκ
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
-

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο , εκηυξ ημο πνυκμο πμο μνίγεηαζ ζημ ΜΔΡΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ,

εκηυξ ηδξ δζάνηεζαξ πμο μνίγεηαζ εηήζζα απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.
-

Καε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ πνμιήεεζαξ, μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή,

οπμπνεμφηαζ δε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο μπμζεζδήπμηε παναηδνήζεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πνμιήεεζαξ.
-

Ο Ακάδμπμξ, εθυζμκ ημο γδηδεεί απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, οπμπνεμφηαζ κα πανίζηαηαζ ζε οπδνεζζαηέξ ζοκεδνζάζεζξ πμο

αθμνμφκ ηδκ πνμιήεεζα (ηαηηζηέξ ηαζ έηηαηηεξ), πανμοζζάγμκηαξ ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θήρδ απμθάζεςκ.
-

Ο Ακάδμπμξ εα είκαζ πθήνςξ ηαζ απμηθεζζηζηά ιυκμξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ςξ πνμξ ημ

απαζπμθμφιεκμ απυ αοηυκ πνμζςπζηυ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ ζφιααζδξ. ε πενίπηςζδ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ ή
γδιίαξ πμο πνμηθδεεί ζε ηνίημοξ οπμπνεμφηαζ ιυκμξ αοηυξ πνμξ απμηαηάζηαζή ηδξ.
-

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ κα ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο απμννέμοκ απυ ηζα δζαηάλεζξ ηζξ

πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ Δεκζηυ
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Γίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ
Πανάνηδια Υ ημο Πνμζανηήιαημξ Α’ ημο Ν 4412/2016.
-

Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα οθμπμζήζεζ ηαζ κα παναδχζεζ ηδκ πνμιήεεζα, ζφιθςκα ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζηα

ζπεηζηά άνενα ηδξ πανμφζαξ, εηηεθχκηαξ πνμζδηυκηςξ υθεξ ηζξ επζιένμοξ ενβαζίεξ, πμο αοηυ πενζθαιαάκεζ, δζαεέημκηαξ άημια ιε ηδκ
απαζημφιεκδ ειπεζνία, ηεπκμβκςζία ηαζ ζηακυηδηα χζηε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφιααζδξ.
-

Ο Ακάδμπμξ εββοάηαζ ηαζ θένεζ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηαζ εοεφκεξ, πμο πνμαθέπμκηαζ ή απμννέμοκ απυ ηδκ πανμφζα φιααζδ ηαζ

ημ Νυιμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε μπμζαδήπμηε ενβαζία εηηεθείηαζ απυ άημια, πμο εα αζπμθδεμφκ ή εα πανάζπμοκ μπμζεζδήπμηε οπδνεζίεξ ζε
ζπέζδ ιε ηδκ πανμφζα φιααζδ. ε πενίπηςζδ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ ή γδιίαξ πμο πνμηθδεεί ζε ηνίημοξ οπμπνεμφηαζ ιυκμκ
αοηυξ πνμξ απμηαηάζηαζή ηδξ.
-

Ο Ακάδμπμξ εα εκενβεί ιε επζιέθεζα ηαζ θνμκηίδα, χζηε κα ειπμδίγεζ πνάλεζξ ή παναθείρεζξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ

απμηέθεζια ακηίεεημ ιε ημ ζοιθένμκ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ
-

Απαβμνεφεηαζ ζημκ Ακάδμπμ κα ακαεέζεζ ζε ηνίημοξ μπμζεζδήπμηε οπεοεοκυηδηεξ ηαζ εοεφκεξ, πμο απμννέμοκ βζα αοηυκ απυ ηδκ

πανμφζα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ
1. Ζ ακαεέημοζα ανπή ιε εδζηά αζηζμθμβδιέκδ απυθαζή ηδξ, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, ιαηαζχκεζ ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ
δδιυζζαξ ζφιααζδξ:
α) εθυζμκ δ δζαδζηαζία απέαδ άβμκδ είηε θυβς ιδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ είηε θυβς απυννζρδξ υθςκ ηςκ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ ή
απμηθεζζιμφ υθςκ ηςκ πνμζθενυκηςκ ή ζοιιεηεπυκηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν 4412/2016 ηαζ ιε ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ
ή
α) εάκ μ Ακάδμπμξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ημ ζοιθςκδηζηυ, ιέζα ζηδκ πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ ζηδκ εζδζηή πνυζηθδζδ ηαζ
ηδνοπεεί έηπηςημξ ηαζ ηακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέθεεζ βζα ηδκ οπμβναθή ημο ζοιθςκδηζημφ.
2. Μαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα ιε εζδζηχξ αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ
ανπήξ, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
α) θυβς πανάηοπδξ δζελαβςβήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ,
α) ακ μζ μζημκμιζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ πανάιεηνμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ άθθαλακ μοζζςδχξ ηαζ δ εηηέθεζδ ημο
ζοιααηζημφ ακηζηεζιέκμο δεκ εκδζαθένεζ πθέμκ ηδκ ακαεέημοζα ανπή ή ημκ θμνέα βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγεηαζ ημ οπυ ακάεεζδ ακηζηείιεκμ,
β) ακ θυβς ακςηέναξ αίαξ, δεκ είκαζ δοκαηή δ ηακμκζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ,
δ) ακ δ επζθεβείζα πνμζθμνά ηνζεεί ςξ ιδ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ,
ε) ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 97 ημο Ν.4412/2016,
ζη) βζα άθθμοξ επζηαηηζημφξ θυβμοξ δδιμζίμο ζοιθένμκημξ υπςξ ζδίςξ δδιυζζαξ οβείαξ ή πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ.
3. Ακ δζαπζζηςεμφκ ζθάθιαηα ή παναθείρεζξ ζε μπμζμδήπμηε ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί, ιεηά απυ
βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, κα αηονχζεζ ιενζηχξ ηδ δζαδζηαζία ή κα ακαιμνθχζεζ ακάθμβα ημ απμηέθεζιά ηδξ ή κα απμθαζίζεζ ηδκ
επακάθδρή ηδξ απυ ημ ζδιείμ πμο ειθζθμπχνδζε ημ ζθάθια ή δ πανάθεζρδ.
4. Όηακ ζοκηνέπμοκ μζ θυβμζ βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 ηαζ 2, δ ακαεέημοζα ανπή
αηονχκεζ ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ βζα μθυηθδνμ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ ή, ακ μζ θυβμζ αοημί ζοκδέμκηαζ ιε
ηιήια ηδξ ζφιααζδξ, βζα ημ εκ θυβς ηιήια, εθυζμκ επζηνέπεηαζ δ ηαηάεεζδ ηέημζςκ πνμζθμνχκ.
5. Ζ ακαεέημοζα ανπή δζαηδνεί, επίζδξ, ημ δζηαίςια, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο, κα απμθαζίζεζ, πανάθθδθα ιε ηδ
ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ, ηαζ ηδκ επακάθδρδ μπμζαζδήπμηε θάζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ, ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ
υνςκ ηδξ ή ηδκ πνμζθοβή ζηδ δζαδζηαζία ηςκ άνενςκ 29 ή 32 ημο Ν 4412/16, εθυζμκ, ζηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίπηςζδ, πθδνμφκηαζ μζ
υνμζ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ ηςκ άνενςκ αοηχκ.
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Δκζηάζεζξ – πνμζθοβέξ ηαηά ηδξ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ ιέζς ηδξ πανμφζδξ πνυζηθδζδξ οπμαάθθμκηαζ ιε ηδκ δζαδζηαζία
πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηα άνενα 127, 205 & 205Α ημο Ν. 4412/2016 υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ ηαζ ζζπφμοκ.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Δθυζμκ, οθίζηαηαζ επελενβαζία πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ, ηα δφμ ιένδ ζοιθςκμφκ κα ηδνμφκηαζ ηα άνενα ημο Γεκζημφ Κακμκζζιμφ
Πνμζηαζίαξ Γεδμιέκςκ 2016 / 679 (GDPR).

H οκηάλαζα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α/Α

ΚΧΓΗΚΟ

1

100424

2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ
ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ

ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 80Υ110 (ΠΔΡΗΠΟΤ)
ΥΟΝΣΡΔ

ηζθά

1.500

1,30 €

1.950,00 €

100424-1

ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 65Υ90 (ΠΔΡΗΠΟΤ)
ΛΔΠΣΔ

ηζθά

2.300

1,70 €

3.910,00 €

3

100424-2

ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 80/52Υ110
(ΠΔΡΗΠΟΤ) ΛΔΠΣΔ 35ηει. πενίπμο ημ ηζθυ

ηζθά

1.500

1,70 €

2.550,00 €

4

100425

ΑΚΚΟΤΛΔ ΠΟΛΎ ΛΔΠΣΔ80Υ110
(ΠΔΡΗΠΟΤ)

ηζθά

1.000

1,70 €

1.700,00 €

5

100425-1

ΑΚΚΟΤΛΔ ΛΔΠΣΔ 40Υ0,50Μ ΓΗΑ
ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΓΡΑΦΔΗΟΤ( ΠΟΛΎ ΛΔΠΣΔ)

ηζθά

800

2,15 €

1.720,00 €

6

100415

ΠΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟΗΝΔ

ηειάπζα

100

0,53 €

53,00 €

7

100416

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ
(ΚΡΟΗΑ) 2 ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

ηειάπζα

300

1,96 €

588,00 €

8

100417

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΖ
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ

ηειάπζα

10

1,56 €

15,60 €

9

100429

ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ

θίηνα

10

0,82 €

8,20 €

10

100430

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ Νμ 1 14Υ7CM

ηειάπζα

1.000

0,176 €

176,00 €

11

100239

ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ

ηειάπζα

15

3,68 €

55,20 €

12

100237

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΑΠΛΖ ΟΗΚΗΑΚΖ
(ΚΗΣΡΗΝΖ)

ηειάπζα

400

1,20 €

480,00 €

13

100238

ΦΑΡΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ

ηειάπζα

10

1,92 €

19,20 €

14

110291

ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΚΑΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ
ΠΟΓΟΚΗΝΖΣΟ 40 cm ΤΦΟ

ηειάπζα

5

8,76 €

43,80 €

15

100426

ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ ΜΔ ΛΔΠΗΓΑ

ηειάπζα

10

1,95 €

19,50 €

16

100426-1

ΛΔΠΗΓΔ ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ

ηειάπζα

5

1,50 €

7,50 €

17

100236

ΠΑΝΔ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ (ΠΑΝΑΚΗΑ
SWIFFER M.X. 60X30 ΠΔΡΗΠΟΤ) ( 200ηει)

ηειάπζα

10.000

0,047 €

470,00 €

18

100232

ΚΟΤΠΔ ΝΑΤΛΟΝ (ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ)

ηειάπζα

15

1,16 €

17,40 €

19

100230

ΚΟΤΠΑΚΗΑ ΥΟΡΣΟΤ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ

ηειάπζα

5

5,80 €

29,00 €

20

100427

ηειάπζα

5

11,60 €

58,00 €

21

100409

ΖΜΑ ΤΓΡΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ
ΤΣΖΜΑ SWIFFER ΚΟΝΣΑΡΗ – ΒΑΖ
(ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΔΓΑΛΟ)

ηειάπζα

5

13,60 €

68,00 €

22

100414

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ
ΣΕΑΜΗΧΝ (ΓΟΤΝΑΚΗΑ) ΜΔΑΗΑ

ηειάπζα

20

3,22 €

64,40 €

23

100234

ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ[πζκεθθα] WC ΠΛΑΣΗΚΑ

ηειάπζα

5

0,86 €

4,30 €

24

100235

ΠΗΓΚΑΛ W.C.

ηειάπζα

15

3,72 €

55,80 €
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25

880022

ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΟΗΚ. ΣΤΠΟΤ
16lit ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΣΤΦΗΜΑΣΟ

ηειάπζα

50

3,78 €

189,00 €

26

100242

ΚΟΝΖ Ή ΚΡΔΜΑ ΚΑΘΑΡIΜΟΤ
ΜΑΡΜΑΡΧΝ

ηειάπζα

10

0,86 €

8,60 €

27

100004

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ. ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ-ΓΑΠΔΓΧΝ ΤΓΡΟ(ζοζη.10 ή
15 ή 30 lit)

θίηνα

2.000

0,435 €

870,00 €

28

100006

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ. ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ
(750 ml )

θίηνα

100

0,82 €

82,00 €

29

100011-1

ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΥΛΧΡΗΝΖ

ηειάπζα

15.000

0,09 €

1.350,00 €

30

100011-2

ΥΛΧΡΗΟ ΠΑΥΤΡΔΤΣΟ( 4 lit)

θίηνα

2.500

0,63 €

1.575,00 €

31

100280-1

Vettex ΡΟΛΛΟ

νμθθμ

30

8,12 €

243,60 €

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΛΤΜΜΑΝΣΙΚΧΝ – ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΧΝ
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γζα ηάεε είδμξ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα οπάνπμοκ ηα παναηάης:
1. Πζζημπμζδηζηά δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ISO 9001 ή 9002.
2. Έβηνζζδ απυ ημκ ΔΟΦ βζα ηα απμθοιακηζηά επζθακεζχκ-πχνςκ. Σα οπυθμζπα πνμσυκηα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαηονςιέκα ηαζ
εβηεηνζιέκα απυ ημκ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζμ μνβακζζιυ (ΔΟΦ, ΓΥΚ) ηαζ κα θένμοκ ηζξ ακάθμβεξ ζδιάκζεζξ (ππ CE mark)
ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, υπςξ αοηέξ γδημφκηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ πνμδζαβναθέξ.
3. Οκμιαζία ηαζ ηυπμξ εβηαηάζηαζδξ ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ πνμσυκημξ.
4. Κςδζηυ ημο είδμοξ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ.
5. Πζζημπμζδηζηά πδιζηήξ ζφκεεζδξ ημο πνμσυκημξ ζηα εθθδκζηά.
6. Γεθηία Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ημο πνμσυκημξ ζηα Δθθδκζηά ηαζ ζηα Αββθζηά ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ ΔΚ 907/2006 ιε ηδκ
ηνμπμπμίδζή ημο, Κακμκζζιυξ ΔΔ 830/2015.
7. Διπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα η.θ.π.) ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. ε πενίπηςζδ λεκυβθςζζςκ
θοθθαδίςκ, κα ηαηαηεεεί ηαζ δ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα.
8. Βζαθζμβναθζηή ακαθμνά ηαζ πίκαηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαηά ιζηνμμνβακζζιχκ ζηυπςκ.
9. Πζζημπμζδηζηά εβηεηνζιέκα απυ έβηονμοξ ακελάνηδημοξ μνβακζζιμφξ (υπζ απυ ηδκ εηαζνεία παναβςβήξ - δζακμιήξ ημο
πνμσυκημξ) πμο κα αεααζχκμοκ υηζ μζ πνμηεζκυιεκεξ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ποηκυηδηεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ, ζημκ
πνμηεζκυιεκμ πνυκμ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα ζηεθέπδ.
10. Οδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ή ηδξ εηαζνίαξ δζάεεζδξ.
11. Να είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ αζμδζαζπχιεκα. Να ιδκ είκαζ ημλζηά, ενεεζζηζηά ηαζ επζαθααή βζα ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημ
πνμζςπζηυ. Να είκαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
12. Όηακ πνυηεζηαζ βζα πνμσυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιεηά απυ αναίςζδ (ζοιποηκςιέκμ οβνυ), κα δίδεηαζ δ πνμηεζκυιεκδ δζάθοζδ
ιε ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε ειπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ
μίημο.
13. Γζα ηα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ δζάθοια μζ εηαζνείεξ μθείθμοκ κα ηαηαεέζμοκ πίκαηα πμο κα ακαθένεηαζ μ
πνυκμξ ηαζ ημ θάζια δνάζδξ πμο γδηείηαζ απυ ημοξ υνμοξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. Δπίζδξ κα ακαθένεηαζ μ πνυκμξ
ζηαεενυηδηαξ ημο έημζιμο δζαθφιαημξ.
14. Σα απμννοπακηζηά ηαζ απμθοιακηζηά πνμσυκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ
πνέπεζ κα δζαεέημοκ πζζημπμίδζδ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ πθοκηδνίςκ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ βζα ηδ
ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ.
15. Σα πνμσυκηα πμο εα πνμηαεμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζάθοζδ, κα ζοκμδεφμκηαζ απυ δςνεάκ ζφζηδια εφημθδξ ιέηνδζδξ
ηδξ δυζδξ (δμζμιεηνζηή ακηθία ή ιεγμφνα), βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ εφημθδ ηαζ ζςζηή πνήζδ ζηδκ ηαηάθθδθδ δμζμθμβία.
16. Οζ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ, αναζςηζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ άθθα αμδεδηζηά ελανηήιαηα πμο δζεοημθφκμοκ ηδ ζςζηή πνδζζιμπμίδζδ
πνμσυκηςκ, πνέπεζ κα ακαθένεηαζ εοηνζκχξ υηζ πνμζθένμκηαζ δςνεάκ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ.

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΙΜΟΤ ΥΩΡΟΤ
 οιποηκςιέκμ οβνυ απμθοιακηζηυ – ηαεανζζηζηυ επζθακεζχκ, πχνςκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ
βζα ηνίζζιμοξ πχνμοξ (ΜΔΘ, Υεζνμονβεία, ΣΔΠ, εάθαιμζ αζεεκχκ ιε ακεεηηζηά ιζηνυαζα).
 Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή πθχνζμ.
 Να πενζέπεζ ζοκδοαζιυ δφμ ή πενζζζυηενςκ δναζηζηχκ μοζζχκ εη ηςκ μπμίςκ δ ιία κα είκαζ άθαξ ηεηανημηαβμφξ
αιιςκίμο.
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Να ιδκ είκαζ ημλζηυ ή ενεεζζηζηυ βζα ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια, ημ δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ. Να είκαζ άμζιμ ή ιε
ήπζα ηαζ εοπάνζζηδ μζιή.
Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram + ηαζ gram -), ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ ιοημααηηδνζδζμηηυκμ. Να
πνμζημιζζεεί ζπεηζηή αζαθζμβναθία.
Γναζηζηυ έκακηζ πμθοακεεηηζηχκ ζηεθεπχκ (MRSA, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneuminia). Καηάεεζδ ιεθεηχκ.
Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά βζα ημ
ζφκμθμ ημο επζεοιδημφ θάζιαημξ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ
ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ θμνέςκ.
Να ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ
ζοκεήηεξ.
Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ απυ ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, PVC, linoleum, ιάνιανμ, πθαηάηζ, οθζηυ
ζαηνμηεπκμθμβζηχκ ιδπακδιάηςκ, monitors, ηθπ.
Ζ ζοζηεοαζία απαναίηδηα κα ζοκμδεφεηαζ ιε δμζμιεηνζηή ακηθία.
Να έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ.
Να έπεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ.

2.

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΙΚΙΑ (ΣΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ) ΔΙΥΛΩΡΟΙΟΚΤΑΝΟΤΡΙΚΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ (NaDCC) - ΥΛΩΡΙΟ
 Να έπμοκ ςξ δναζηζηή μοζία ημ δζπθςνμζζμηοακμονζηυ Νάηνζμ (NaDCC).
 Σμ δζάθοια πμο δδιζμονβείηαζ κα είκαζ ζηαεενυ ηαζ κα απεθεοεενχκεζ ημ δζαεέζζιμ πθχνζμ ζηαδζαηά.
 Να έπμοκ άνζζηδ δζαθοηζηή ζηακυηδηα ζημ κενυ.
 Να είκαζ δναζηζηά έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-), ιοηήηςκ, ζχκ (HBV, HCV, HIV, ROTA), ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ
ζπυνςκ.
 Να ακαθένεηαζ μ ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ ακά θίηνμ κενμφ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ
απμηεθέζιαημξ.
 Να είκαζ ζοιααηά ιε επζθάκεζεξ απυ πθαζηζηυ, ιέηαθθμ, ιάνιανμ, linoleum ηαζ πθαηάηζ.
 Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ
ακελάνηδηςκ θμνέςκ.
 Να έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ ηαζ ημ πνμσυκ κα είκαζ ηαηαηεεεζιέκμ ζημ ΓΥΚ.

3.

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΓΙΑ ΥΩΡΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ



Να είκαζ οβνυ, ζοιποηκςιέκμ ηαηάθθδθμ βζα δάπεδα, επζθάκεζεξ ηαζ ελμπθζζιυ ζε πχνμοξ απμεήηεοζδξ, πνμεημζιαζίαξ ηαζ
δζαηίκδζδξ ηνμθίιςκ.
Να έπεζ άνζζηδ απυδμζδ ηαεανζζιμφ, κα απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά ημοξ νφπμοξ, (ζδζαίηενα ηα θίπδ ηαζ ηζξ πνςηεΐκεξ)
απυ επζθάκεζεξ, ελμπθζζιυ ηαζ δάπεδα, εκχ ηαοημπνυκςξ κα απμθοιαίκεζ.
Να έπεζ ακηζιζηνμαζαηυ θάζια έκακηζ ααηηδνζδίςκ, ζχκ (εζδζηυηενα δναζηζηυ έκακηζ ζχκ ιε πενίαθδια) ηαζ ιοηήηςκ
(πζζημπμζδιέκμ ζφιθςκα ιε ηα Δονςπαïηά πνυηοπα ΔΝ 1276, ΔΝ 1650, ΔΝ 13697). Να ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.
Υςνίξ αθδετδεξ, πνςζηζηέξ ηαζ άνςια (άμζιμ ηαζ άπνςιμ), ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο ζοζηήιαημξ αοημεθέβπμο HACCP ηαζ
κα ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ βζα ηζξ επζθάκεζεξ.
Να έπεζ ηαπεία δνάζδ (15΄-30΄). Θα αλζμθμβδεεί δ ηζιή ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ, ημ μπμίμ επζηοβπάκεζ ζε πνμκζηυ δζάζηδια
15-30 θεπηχκ, απμηέθεζια απμθφιακζδξ βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφιεκμο απμθοιακηζημφ θάζιαημξ.
Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε υθα ηα οθζηά επζκζηεθςιέκμξ πάθοααξ, πάθοααξ, εθαθνζά ηαζ ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα ηαζ θμζπά
ηνάιαηα, ηαεχξ ηαζ ζε πνήζδ ζε πθαζηζηά ηαζ επζθάκεζεξ απυ ακμδζςιέκμ αθμοιίκζo.
Να πμνδβμφκηαζ ζαθείξ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πνήζδξ (αναίςζδ, πνυκμξ εθανιμβήξ, ηοπυκ έηπθοζδ ηςκ επζθακεζχκ
ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο ηθπ.) ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ ή δμζμιεηνζηά αμδεήιαηα δςνεάκ.
Μδ ημλζηυ ή ενεεζζηζηυ βζα ημοξ πνήζηεξ, θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ.
Να είκαζ ηαημπονςιέκμ ζημ Γ.Υ.Κ. ηαζ κα επζζοκαθεεί δ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δ.Ο.Φ. βζα ηφπμ πνμσυκημξ αν.4
«Απμθοιακηζηά Σνμθίιςκ ηαζ Γζαηνμθήξ».
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 80Υ110 (ΠΔΡΗΠΟΤ) ΥΟΝΣΡΔ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 1.500 ηζθά
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100424
ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 65Υ90 (ΠΔΡΗΠΟΤ) ΛΔΠΣΔ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 2.300 ηζθά
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100424-1
ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ 80/52Υ110 (ΠΔΡΗΠΟΤ) ΛΔΠΣΔ 35ηει.
πενίπμο ημ ηζθυ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 1.500 ηζθά
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100424-2
ΑΚΚΟΤΛΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΔ80Υ110 (ΠΔΡΗΠΟΤ)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 1.000 ηζθά
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100425
ΑΚΚΟΤΛΔ ΛΔΠΣΔ 40Υ0,50Μ ΓΗΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΓΡΑΦΔΗΟΤ
( ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΔ)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 800 ηζθά
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100425-1
ΠΑΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟΗΝΔ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 100 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100415
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ (ΚΡΟΗΑ) 2 ΥΡΧΜΑΣΧΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 300 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100416
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΖ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100417
ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10 lt
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100429
ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ Νμ 1 14Υ7cm
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 1.000 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100430
ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 15 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100239
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΑΠΛΖ ΟΗΚΗΑΚΖ (ΚΗΣΡΗΝΖ)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 400 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100237
ΦΑΡΑΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100238
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΚΑΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΠΟΓΟΚΗΝΖΣΟ 40cm
ΤΦΟ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΑΠΑΝΣΖΖ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 110291
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ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ ΜΔ ΛΔΠΗΓΑ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100426
ΛΔΠΗΓΔ ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100426-1
ΠΑΝΔ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ (ΠΑΝΑΚΗΑ SWIFFER Μ.Υ. 60Υ30
ΠΔΡΗΠΟΤ) (200ηει)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10.000 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100236
ΚΟΤΠΔ ΝΑΤΛΟΝ (ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 15 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100232
ΚΟΤΠΑΚΗΑ ΥΟΡΣΟΤ ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100230
ΖΜΑ ΤΓΡΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
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ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100427
ΤΣΖΜΑ SWIFFER ΚΟΝΣΑΡΗ-ΒΑΖ (ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ
ΜΔΓΑΛΟ)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ

ΝΑΗ
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ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100409
ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ (ΓΟΤΝΑΚΗΑ)
ΜΔΑΗΑ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 20 ηιπ

ΝΑΗ
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ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100414
ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ [πζκεθθα] WC ΠΛΑΣΗΚΑ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 5 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100234
ΠΗΓΚΑΛ W.C.
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 15 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100235
ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ ΟΗΚ. ΣΤΠΟΤ 16 lit ΜΔ ΤΣΖΜΑ
ΣΤΦΗΜΑΣΟ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 50 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 880022
ΚΟΝΖ Ή ΚΡΔΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΑΡΜΑΡΧΝ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 10 ηιπ
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100242
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ. ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ-ΓΑΠΔΓΧΝ ΤΓΡΟ
(ζοζη. 10 ή 15 ή 30 lit)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 2.000 lt
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100004
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ. ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΕΑΜΗΧΝ (750 ml)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 100 lt
ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100006
ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΥΛΧΡΗΝΖ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 15.000 ηιπ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100011-1
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ΥΛΧΡΗΟ ΠΑΥΤΡΔΤΣΟ (4 lit)
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 2.500 lt

30

ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100011-2
Vettex ΡΟΛΛΟ
Εδημφιεκδ πμζυηδηα 30 νμθθά

31

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΚΧΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ: 100280-1
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΛΤΜΜΑΝΣΙΚΧΝ – ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΧΝ
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γζα ηάεε είδμξ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα οπάνπμοκ ηα παναηάης:
1. Πζζημπμζδηζηά δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ISO 9001 ή 9002.
2. Έβηνζζδ απυ ημκ ΔΟΦ βζα ηα απμθοιακηζηά επζθακεζχκ-πχνςκ. Σα οπυθμζπα πνμσυκηα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαηονςιέκα ηαζ
εβηεηνζιέκα απυ ημκ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζμ μνβακζζιυ (ΔΟΦ, ΓΥΚ) ηαζ κα θένμοκ ηζξ ακάθμβεξ ζδιάκζεζξ (ππ CE mark)
ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, υπςξ αοηέξ γδημφκηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ πνμδζαβναθέξ.
3. Οκμιαζία ηαζ ηυπμξ εβηαηάζηαζδξ ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ πνμσυκημξ.
4. Κςδζηυ ημο είδμοξ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ.
5. Πζζημπμζδηζηά πδιζηήξ ζφκεεζδξ ημο πνμσυκημξ ζηα εθθδκζηά.
6. Γεθηία Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ημο πνμσυκημξ ζηα Δθθδκζηά ηαζ ζηα Αββθζηά ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ ΔΚ 907/2006 ιε ηδκ
ηνμπμπμίδζή ημο, Κακμκζζιυξ ΔΔ 830/2015.
7. Διπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα η.θ.π.) ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. ε πενίπηςζδ λεκυβθςζζςκ θοθθαδίςκ,
κα ηαηαηεεεί ηαζ δ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα.
8. Βζαθζμβναθζηή ακαθμνά ηαζ πίκαηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαηά ιζηνμμνβακζζιχκ ζηυπςκ.
9. Πζζημπμζδηζηά εβηεηνζιέκα απυ έβηονμοξ ακελάνηδημοξ μνβακζζιμφξ (υπζ απυ ηδκ εηαζνεία παναβςβήξ - δζακμιήξ ημο πνμσυκημξ)
πμο κα αεααζχκμοκ υηζ μζ πνμηεζκυιεκεξ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ποηκυηδηεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ, ζημκ πνμηεζκυιεκμ πνυκμ βζα
ηα ζοβηεηνζιέκα ζηεθέπδ.
10. Οδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ή ηδξ εηαζνίαξ δζάεεζδξ.
11. Να είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ αζμδζαζπχιεκα. Να ιδκ είκαζ ημλζηά, ενεεζζηζηά ηαζ επζαθααή βζα ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ.
Να είκαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
12. Όηακ πνυηεζηαζ βζα πνμσυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιεηά απυ αναίςζδ (ζοιποηκςιέκμ οβνυ), κα δίδεηαζ δ πνμηεζκυιεκδ δζάθοζδ ιε
ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε ειπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο.
13. Γζα ηα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ δζάθοια μζ εηαζνείεξ μθείθμοκ κα ηαηαεέζμοκ πίκαηα πμο κα ακαθένεηαζ μ πνυκμξ ηαζ
ημ θάζια δνάζδξ πμο γδηείηαζ απυ ημοξ υνμοξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. Δπίζδξ κα ακαθένεηαζ μ πνυκμξ ζηαεενυηδηαξ ημο
έημζιμο δζαθφιαημξ.
14. Σα απμννοπακηζηά ηαζ απμθοιακηζηά πνμσυκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ
πνέπεζ κα δζαεέημοκ πζζημπμίδζδ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ πθοκηδνίςκ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ βζα ηδ
ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ.
15. Σα πνμσυκηα πμο εα πνμηαεμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζάθοζδ, κα ζοκμδεφμκηαζ απυ δςνεάκ ζφζηδια εφημθδξ ιέηνδζδξ ηδξ
δυζδξ (δμζμιεηνζηή ακηθία ή ιεγμφνα), βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ εφημθδ ηαζ ζςζηή πνήζδ ζηδκ ηαηάθθδθδ δμζμθμβία.
16. Οζ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ, αναζςηζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ άθθα αμδεδηζηά ελανηήιαηα πμο δζεοημθφκμοκ ηδ ζςζηή πνδζζιμπμίδζδ
πνμσυκηςκ, πνέπεζ κα ακαθένεηαζ εοηνζκχξ υηζ πνμζθένμκηαζ δςνεάκ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ.
Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΙΜΟΤ ΥΩΡΟΤ













οιποηκςιέκμ οβνυ απμθοιακηζηυ – ηαεανζζηζηυ επζθακεζχκ, πχνςκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ βζα
ηνίζζιμοξ πχνμοξ (ΜΔΘ, Υεζνμονβεία, ΣΔΠ, εάθαιμζ αζεεκχκ ιε ακεεηηζηά ιζηνυαζα).
Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή πθχνζμ.
Να πενζέπεζ ζοκδοαζιυ δφμ ή πενζζζυηενςκ δναζηζηχκ μοζζχκ εη ηςκ μπμίςκ δ ιία κα είκαζ άθαξ ηεηανημηαβμφξ αιιςκίμο.
Να ιδκ είκαζ ημλζηυ ή ενεεζζηζηυ βζα ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια, ημ δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ. Να είκαζ άμζιμ ή ιε ήπζα
ηαζ εοπάνζζηδ μζιή.
Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram + ηαζ gram -), ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ ιοημααηηδνζδζμηηυκμ. Να
πνμζημιζζεεί ζπεηζηή αζαθζμβναθία.
Γναζηζηυ έκακηζ πμθοακεεηηζηχκ ζηεθεπχκ (MRSA, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneuminia). Καηάεεζδ ιεθεηχκ.
Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο
επζεοιδημφ θάζιαημξ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία
απυ ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ θμνέςκ.
Να ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ ζοκεήηεξ.
Να ιδ πνεζάγεηαζ λέαβαθια.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ απυ ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, PVC, linoleum, ιάνιανμ, πθαηάηζ, οθζηυ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ
ιδπακδιάηςκ, monitors, ηθπ.
Ζ ζοζηεοαζία απαναίηδηα κα ζοκμδεφεηαζ ιε δμζμιεηνζηή ακηθία.
Να έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ.
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Να έπεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ.

2.

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΔΙΚΙΑ (ΣΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ) ΔΙΥΛΩΡΟΙΟΚΤΑΝΟΤΡΙΚΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ (NaDCC) - ΥΛΩΡΙΟ










Να έπμοκ ςξ δναζηζηή μοζία ημ δζπθςνμζζμηοακμονζηυ Νάηνζμ (NaDCC).
Σμ δζάθοια πμο δδιζμονβείηαζ κα είκαζ ζηαεενυ ηαζ κα απεθεοεενχκεζ ημ δζαεέζζιμ πθχνζμ ζηαδζαηά.
Να έπμοκ άνζζηδ δζαθοηζηή ζηακυηδηα ζημ κενυ.
Να είκαζ δναζηζηά έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-), ιοηήηςκ, ζχκ (HBV, HCV, HIV, ROTA), ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζπυνςκ.
Να ακαθένεηαζ μ ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ ακά θίηνμ κενμφ ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ.
Να είκαζ ζοιααηά ιε επζθάκεζεξ απυ πθαζηζηυ, ιέηαθθμ, ιάνιανμ, linoleum ηαζ πθαηάηζ.
Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ
ακελάνηδηςκ θμνέςκ.
Να έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ ηαζ ημ πνμσυκ κα είκαζ ηαηαηεεεζιέκμ ζημ ΓΥΚ.

3.

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΓΙΑ ΥΩΡΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ



Να είκαζ οβνυ, ζοιποηκςιέκμ ηαηάθθδθμ βζα δάπεδα, επζθάκεζεξ ηαζ ελμπθζζιυ ζε πχνμοξ απμεήηεοζδξ, πνμεημζιαζίαξ ηαζ
δζαηίκδζδξ ηνμθίιςκ.
Να έπεζ άνζζηδ απυδμζδ ηαεανζζιμφ, κα απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά ημοξ νφπμοξ, (ζδζαίηενα ηα θίπδ ηαζ ηζξ πνςηεΐκεξ)
απυ επζθάκεζεξ, ελμπθζζιυ ηαζ δάπεδα, εκχ ηαοημπνυκςξ κα απμθοιαίκεζ.
Να έπεζ ακηζιζηνμαζαηυ θάζια έκακηζ ααηηδνζδίςκ, ζχκ (εζδζηυηενα δναζηζηυ έκακηζ ζχκ ιε πενίαθδια) ηαζ ιοηήηςκ
(πζζημπμζδιέκμ ζφιθςκα ιε ηα Δονςπαïηά πνυηοπα ΔΝ 1276, ΔΝ 1650, ΔΝ 13697). Να ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.
Υςνίξ αθδετδεξ, πνςζηζηέξ ηαζ άνςια (άμζιμ ηαζ άπνςιμ), ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο ζοζηήιαημξ αοημεθέβπμο HACCP ηαζ
κα ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ βζα ηζξ επζθάκεζεξ.
Να έπεζ ηαπεία δνάζδ (15΄-30΄). Θα αλζμθμβδεεί δ ηζιή ημο αναζςιέκμο δζαθφιαημξ, ημ μπμίμ επζηοβπάκεζ ζε πνμκζηυ δζάζηδια
15-30 θεπηχκ, απμηέθεζια απμθφιακζδξ βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφιεκμο απμθοιακηζημφ θάζιαημξ.
Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε υθα ηα οθζηά επζκζηεθςιέκμξ πάθοααξ, πάθοααξ, εθαθνζά ηαζ ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα ηαζ θμζπά
ηνάιαηα, ηαεχξ ηαζ ζε πνήζδ ζε πθαζηζηά ηαζ επζθάκεζεξ απυ ακμδζςιέκμ αθμοιίκζo.
Να πμνδβμφκηαζ ζαθείξ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πνήζδξ (αναίςζδ, πνυκμξ εθανιμβήξ, ηοπυκ έηπθοζδ ηςκ επζθακεζχκ
ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο ηθπ.) ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ ή δμζμιεηνζηά αμδεήιαηα δςνεάκ.
Μδ ημλζηυ ή ενεεζζηζηυ βζα ημοξ πνήζηεξ, θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ.
Να είκαζ ηαημπονςιέκμ ζημ Γ.Υ.Κ. ηαζ κα επζζοκαθεεί δ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δ.Ο.Φ. βζα ηφπμ πνμσυκημξ αν.4
«Απμθοιακηζηά Σνμθίιςκ ηαζ Γζαηνμθήξ».










Σα ακαβναθυιεκα ζημκ πίκαηα ζοιιυνθςζδξ, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο ιε ημ ζφκμθμ ηςκ
ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηδξ δζαηήνολδξ, πνέπεζ κα ηεηιδνζχκμκηαζ ιε παναπμιπέξ ζηα επίζδια ηεπκζηά θοθθάδζα (prospectus) ημο
ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ή ιε ηδκ πνμζηυιζζδ επίζδιςκ αεααζχζεςκ ημο ηαηαζηεοαζηή ή (ηαζ) άθθςκ επίζδιςκ εββνάθςκ βζα υηζ δεκ
ακαβνάθεηαζ ζηα ηεπκζηά θοθθάδζα. Πνμζθμνέξ μζ μπμίεξ εα ακηζβνάθμοκ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαηήνολδξ ή εα απακημφκ
ιμκμθεηηζηά ("ΝΑΗ" ή "ζοιθςκμφιε" η.θ.π.), πςνίξ ηεηιδνίςζδ ηαζ πθήνδ παναπμιπή – ακηζζημζπία, ιεηαλφ ηεζιέκμο ακά πανάβναθμ ηαζ
prospectus εα απμηθείμκηαζ.
Ο πίκαηαξ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Γζαηήνολδξ πνέπεζ κα οπμαθδεεί ιε ηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά, ζοιπθδνςιέκμξ ζφιθςκα ιε ηζξ παναηάης
επελδβήζεζξ ηαζ μδδβίεξ, ηζξ μπμίεξ μ οπμρήθζμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα αημθμοεήζεζ:
1. ηδ ηήθδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά μζ ακηίζημζπμζ ηεπκζημί υνμζ, οπμπνεχζεζξ ή επελδβήζεζξ βζα ηα
μπμία εα πνέπεζ κα δμεμφκ ακηίζημζπεξ απακηήζεζξ.
2. ηδ ζηήθδ «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζδιεζχκεηαζ δ απάκηδζδ ημο οπμρδθίμο Ακαδυπμο πμο έπεζ ηδ ιμνθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάκ δ
ακηίζημζπδ πνμδζαβναθή πθδνμφηαζ ή υπζ απυ ηδκ πνμζθμνά ή έκα ανζειδηζηυ ιέβεεμξ πμο δδθχκεζ ηδκ πμζυηδηα ημο ακηίζημζπμο
παναηηδνζζηζημφ ζηδκ πνμζθμνά. Απθή ηαηάθαζδ ή επελήβδζδ δεκ απμηεθεί απυδεζλδ πθήνςζδξ ηδξ πνμδζαβναθήξ ηαζ δ ανιυδζα
Δπζηνμπή έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ εθέβπμο ηαζ επζαεααίςζδξ ηδξ πθήνςζδξ ηδξ απαίηδζδξ.
3. ηδ ζηήθδ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» εα ηαηαβναθεί δ ζαθήξ παναπμιπή ζε εκυηδηα ηδξ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ, δ μπμία εα πενζθαιαάκεζ
ανζειδιέκα Σεπκζηά Φοθθάδζα ηαηαζηεοαζηχκ, ή ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ πενζβναθέξ ηςκ οπδνεζζχκ, ημο ελμπθζζιμφ ή ημο ηνυπμο
δζαζφκδεζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ή ακαθμνέξ ιεεμδμθμβίαξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ ηθπ., πμο ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο οπμρδθίμο
Ακαδυπμο ηεηιδνζχκμοκ ηα ζημζπεία ημο Πίκαηα οιιυνθςζδξ.
4. Δίκαζ οπμπνεςηζηή δ πθήνδξ ζοιπθήνςζδ ηςκ παναπμιπχκ, μζ μπμίεξ πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ζοβηεηνζιέκεξ (π.π. Σεπκζηυ
Φοθθάδζμ 3, εθ. 4 Πανάβναθμξ 4, η.θ.π.). Ακηίζημζπα ζημ ηεπκζηυ θοθθάδζμ ή ζηδκ ακαθμνά εα οπμβναιιζζηεί ημ ζδιείμ πμο
ηεηιδνζχκεζ ηδ ζοιθςκία ηαζ εα ζδιεζςεεί δ ακηίζημζπδ πανάβναθμξ ημο Πίκαηα οιιυνθςζδξ, ζηδκ μπμία ηαηαβνάθεηαζ δ γδημφιεκδ
πνμδζαβναθή (π.π. Πνμδ. 4.18).

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
22 από 25

ΑΔΑ: ΨΡΥ446904Ν-ΟΝΠ

22PROC011348249 2022-10-03
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΔΣΗΙΑ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΔΣΗΙΑ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΔΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΣΗΙΑ
ΤΜΠΛ.
ΦΠΑ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
23 από 25

ΑΔΑ: ΨΡΥ446904Ν-ΟΝΠ

22PROC011348249 2022-10-03
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ιε αοηή ηδ δήθςζδ ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε αάζδ ημ ανπείμ άθθςκ οπδνεζζχκ (άνενμ 8 παν. 4 Ν.
1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Η ΔΛΠΙ»

Ο – Ζ Όκμια:

Δπχκοιμ:

Όκμια ηαζ Δπχκοιμ Παηένα:
Όκμια ηαζ Δπχκοιμ Μδηέναξ:
Ζιενμιδκία βέκκδζδξ(2):
Συπμξ Γέκκδζδξ:
Ανζειυξ Γεθηίμο Σαοηυηδηαξ:
Συπμξ Καημζηίαξ:
Αν. Σδθεμιμζμηφπμο (Fax):

Σδθ:
Οδυξ:

Ανζε:

ΣΚ:

Γ/κζδ Ζθεηην.
Σαποδνμιείμο
(Δmail):

Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ (3), πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παν. 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986,
δδθχκς υηζ:
Ακαθενυιεκμζ ζηδκ πνυζηθδζδ εηδήθςζδξ Δκδζαθένμκημξ ιε ανζειυ………. βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ «………….» ςξ κυιζιμξ
εηπνυζςπμξ/ιέθμξ ημο Γ../δζαπεζνζζηήξ ηδξ εηαζνείαξ/ ηδξ αημιζηήξ επζπείνδζδξ …….ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, δεκ έπς
ηαηαδζηαζηεί ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ βζα ηάπμζμ ηα αδζηήιαηα ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο Ν 4412/2016, δδθαδή βζα ηάπμζμ απυ ηα
αηυθμοεα:
α) ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2008/841/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 24δξ
Οηηςανίμο 2008, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο εβηθήιαημξ(ΔΔ L 300 ηδξ 11.11.2008 ζ.42),
α) δςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ
Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΔΔ C 195 ηδξ 25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξπθαίζζμ 2003/568/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Ημοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα (ΔΔ L 192 ηδξ
31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα,
β) απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ
(ΔΔ C 316 ηδξ 27.11.1995, ζ. 48), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ κ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3 ηδξ
απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ημοκίμο 2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 164 ηδξ 22.6.2002, ζ.
3) ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ,
ε) κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Οδδβίαξ
2005/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο
πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L
309 ηδξ 25.11.2005, ζ. 15), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο (ΔΔ L 101 ηδξ 15.4.2011,
ζ. 1), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
ηδνεί ημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ Δνβαηζηήξ ηζ Αζθαθζζηζηήξ Νμιμεεζίαξ
απμδέπμκηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ,
δ πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ, ηςκ μπμίςκ μ πνμζθένςκ έθααε πθήνδ ηαζ ακεπζθφθαηηδ
βκχζδ,
ηα πνμζθενυιεκα είδδ/οπδνεζίεξ ηαθφπημοκ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηζξ πανμφζαξ πνυζηθδζδξ,
ηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά είκαζ αθδεή ηαζ αηνζαή,

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
24 από 25

ΑΔΑ: ΨΡΥ446904Ν-ΟΝΠ

22PROC011348249 2022-10-03

παναζηείηαζ απυ ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ημο ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ βζα ακααμθή, αηφνςζδ ή
ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ,
ζοιιεηέπεζ ιε ιυκμ ιία πνμζθμνά ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ,
ηδνεί ηαζ εα ελαημθμοεεί κα ηδνεί ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, εθυζμκ επζθεβεί, ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζηεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ
ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια Υ ημο
Πνμζανηήιαημξ Α ημο κ. 4412/2016,
δεκ εα εκενβήζεζ αεέιζηα, πανάκμια ή ηαηαπνδζηζηά ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ αθθά ηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ εηηέθεζδξ ηδξ
ζφιααζδξ εθυζμκ επζθεβεί,
θαιαάκεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα κα δζαθοθάλεζ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ηέημζεξ ηαζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ απανέβηθζηδ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο ιε αν. 2016/679 Κακμκζζιμφ (ΔΔ) ημο
Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 27δξ Απνζθίμο 2016 ηαζ ημο κ. 4624/2019 βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ έκακηζ
ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ πνμζςπζημφ παναηηήνα.
Ζιενμιδκία:

……….20……
Ο – Ζ Γδθ.
(Τπμβναθή)

(1) Ακαβνάθεηαζ απυ ημκ εκδζαθενυιεκμ πμθίηδ ή Ανπή ή δ Τπδνεζία ημο δδιυζζμο ημιέα, πμο απεοεφκεηαζ δ αίηδζδ.
(2) Ακαβνάθεηαζ μθμβνάθςξ.
(3) «Όπμζμξ εκ βκχζεζ ημο δδθχκεζ ρεοδή βεβμκυηα ή ανκείηαζ ή απμηνφπηεζ ηα αθδεζκά ιε έββναθδ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο άνενμο
8 ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ ιδκχκ. Δάκ μ οπαίηζμξ αοηχκ ηςκ πνάλεςκ ζηυπεοε κα πνμζπμνίζεζ ζημκ εαοηυκ ημο ή
ζε άθθμκ πενζμοζζαηυ υθεθμξ αθάπημκηαξ ηνίημκ ή ζηυπεοε κα αθάρεζ άθθμκ, ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ ιέπνζ 10 εηχκ.
(4) ε πενίπηςζδ ακεπάνηεζαξ πχνμο δ δήθςζδ ζοκεπίγεηαζ ζηδκ πίζς υρδ ηδξ ηαζ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ δδθμφκηα ή ηδκ δδθμφζα.
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