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ΑΝΑΡΤΗΤEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

           Τρίπολη, 10/08/2017 

           Αρ πρωτ.: 4581 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,                        

 e-mail:   vtsokou@uop.gr,  

 

 

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (11/2016) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την 

επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «Την προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις 

ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή των υπό προμήθεια προϊόντων.  

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή 

 

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Ημ/νία: 05/09/2017 

Ημέρα: Τρίτη και Ώρα: 10.00 π.μ. 

 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Αίθουσα Συνελεύσεων – Τηλεδιασκέψεων της 

Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη  

τηλ. 2731089720, 2731089722 

Fax: 2731089721 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 2.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

http://www.uop.gr/
mailto:vtsokou@uop.gr
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Ημερομηνία  Ανάρτησης στον ιστότοπο 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr-Ανακοινώσεις) 

 

10/08/2017 

Ημερομηνία  Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ  10/08/2017 

Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών και 

Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής 

Δ/νση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 

Σπάρτη  

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα 

Ελλάδος κατάθεσης των προσφορών 
04/09/2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  

Κωδικός CPV 
Ταξινόμηση κατά CPV :       CPV 33140000-3 

Ιατρικά αναλώσιμα  

Χρηματοδότηση:  

Τακτικός Προϋπολογισμός 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΚΑΕ 4121.5) 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. To άρθρο 98 του Συντάγματος 

2. Τις διατάξεις του Ν.1268/1982 (Φ.Ε.Κ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/2010(ΦΕΚ 141/17-08-2010 τ.Α΄)« 

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ». 

3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», και τις επ' αυτού τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 

(Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

5. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6.  Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (147/τ.Α΄/8.08.2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ 

τ. Α’/08-08-2016). 
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7.  Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

8. To N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

9. Το ΠΔ 70/2013  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού»,  όπως 

ισχύει σήμερα. 

10. Το Π.Δ 80/2016 ΦΕΚ 145/τ.Α΄/ 05.08.2016  «Ανάληψη Υποχρέωσης από διατάκτες». 

11. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β’/27-12-2016 «περί ορισμού Αναπληρωτή  Πρύτανη για θέματα 

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών» 

12. Την αριθμ. πρωτ. 9968/18-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΗΨ469Β7Δ-ΩΦΚ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης/ έγκρισης δαπάνης με αριθμό καταχώρησης 390/18-11-2016 στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

13. Την υπ’ αριθμ.25/22.11.2016 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7ΓΔΕ469Β7Δ-Ο9Ι) του 

Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για Την προμήθεια 

αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού 

προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».  

14. Την υπ’ αριθμ. 3/9.02.2016 απόφαση της Συγκλήτου (ΨΟΔ5469Β7Δ-3Γ3) του Πανεπιστημίου 

«περί έγκρισης ετήσιων επιτροπών   

15. Την υπ. αριθμ. 2/17-01-2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Λ8Α469Β7Δ-ΦΝΙ) περί 

Έγκρισης συγκρότησης της Επιτροπής Ενστάσεων του υπ. αριθμ. 11/2016 Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) 

ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του 

Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. 

16. Την υπ’ αριθμ. 2/31.01.2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 72ΟΔ469Β7Δ-0ΙΠ) περί 

έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του υπ’ αριθμ. 11/2016 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια αναλωσίμων 

(ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού 

προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το οποίο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεδομένου του 

γεγονότος ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος, με 

επαναπροκήρυξη με τους ίδιους όρους. 

ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27



  

 

4/46 

 

17. Την υπ’ αριθμ. 11056/29.12.2016 Απόφαση Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 

6ΝΣΛ469Β7Δ-0Χ3) του οικονομικού έτους 2016 και μεταφορά αυτών στον προϋπολογισμό 

εξόδων οικονομικό έτος 2017. 

 

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την «Την προμήθεια 

αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού 

προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και 

Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 

παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (2.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

ΟΜΑΔΑ Α- προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών σε τεμάχια: Προϋπολογισμός δύο 

χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 €) με Φ.Π.Α  

ΟΜΑΔΑ Β - προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών σε λίτρα: Προϋπολογισμός διακοσίων 

ευρώ (200,00 €) με Φ.Π.Α  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους για το σύνολο των ειδών και των 

δύο ΟΜΑΔΩΝ που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

Προσφορές για μέρος των ειδών δεν γίνονται δεκτές. 

Σε κάθε περίπτωση, προσφορά, σύμφωνα με την οποία το σύνολο της αξίας των προσφερόμενων 

ειδών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της κάθε ΟΜΑΔΑΣ υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.,  θα απορρίπτεται.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05/09/2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 

10.00πμ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 04/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής - Οδός: Λεωφ. Ε. & Σ. 

Βαλιώτη και Πλαταιών – Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ. 2731089720 και 2731089722.  

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση, αλλά με δική τους 

αποκλειστικά ευθύνη.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής για την επιλογή αναδόχου για «Την 
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προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων 

του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών πλέον ΦΠΑ (2.016,13€), ήτοι συνολικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€). 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που 

περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του έργου και 

τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και για τριάντα 

ημέρες (30) και κατόπιν της έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές τις ανωτέρω Προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A, οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/8.08.2016  τ.Α’): 

α) Οι Έλληνες πολίτες 

β) Οι Αλλοδαποί 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

δ) Οι συνεταιρισμοί 

ε) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στην παρούσα πρόσκληση. Κατά τα λοιπά για την προσφορά ενώσεων προμηθευτών, πρέπει να 

ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-

2016). 

Επιπλέον: Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από 

αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του 

αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού  

 Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) (δ) και (ε) κατηγορίες. 
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Η πληρωμή της αξίας θα γίνει στην λήξη της σύμβασης με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από 

έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα της μειοδότριας 

εταιρείας, κατόπιν θεώρησης από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 

επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο 

Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. 

 

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Προκήρυξη  διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.uop.gr». 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει: 

1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 

2 Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε 

αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα 

επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, και να 

περιλαμβάνουν σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο-αντίγραφο) τους τρεις υποφακέλους όπως 

αναλύονται παρακάτω. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι 

μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου 

αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ στοιχεία (αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

του Διαγωνιζόμενου καθώς και την ΕΠΩΝΥΜΙΑ & Δ-ΝΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής και να 

γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ “ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ” 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ 11/2016  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

«Προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων 

του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

                                     04/09/ 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. 

 

http://www.uop.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

05/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.μ. 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ επί 

ποινή αποκλεισμού: 

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : 

Α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και 

αντίγραφο) που θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει διαμορφώσει η 

αναθέτουσα αρχή για τον παρόντα διαγωνισμό και το οποίο υπογράφεται από τον 

προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο 

υπογράφεται επίσης και από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του οικονομικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15 Κατευθυντήρια Οδηγία, 

Απόφαση 161/2016 με Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 (Α147).  

 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ 

υπογράφουν:  

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.  

• ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

Σημειώνεται ότι: ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α 

του Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα 

του Μέρους ΙV. 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση (Πρόσφατο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της αρμόδιας 

κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν 

μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού προσώπου. Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ. 

ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ., που θα 

αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 
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3. Παραστατικό Εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους. 

 

Β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου, που 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία αναγράφεται η τιμή 

και ο τρόπος πληρωμής σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της παρούσας και 

περαιτέρω ως εξής: 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

--Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή  η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

--O Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό, θα αναγράφεται 

ρητά στην προσφορά. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται 

από την Υπηρεσία.) 

--Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

--Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 

(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

--Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

--Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

--Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

--Η τιμή της προσφοράς δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της και των τυχόν 

παρατάσεων της καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

--Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί στη λήξη της σύμβασης σε Ευρώ με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα της μειοδότριας εταιρείας. 

Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

--Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η αναθέτουσα 

αρχή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 
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--Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν 

αποκλειστικά. 

-- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

Δ/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της αναθέτουσας αρχής. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών.  

γ) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές 

τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή 

διαβιβάζει την εισήγησή της στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 

αποφασίσει σχετικά.  

7. Μετά την Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα 

με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  
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Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, στις προσφορές ορίζεται στις τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης κάθε απόφασης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του Ν. 4412/16. 

Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής των υπό προμήθεια 

ειδών. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά που ορίζονται στην διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 

των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016.  

Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του  

φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του  

ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο  

μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους 

λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση 

των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 

του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 

προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο, μονογράφονται δε 

από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται 

στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που 

υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται σχετικά και 

με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
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∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως κάτω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση 

που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προµηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη 

µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος, συνιστά λόγο 

αποκλεισµού του προμηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

- ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Φυσικά πρόσωπα 

I. Απόσπασα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 (Άρθρο 57 παρ.1-6 της  οδηγίας 2014/24/ΕΕ), έκδοσης τελευταίου τριμήνου από 

λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς όπως αυτή αναγράφεται στο Τεύχος.  

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή 

οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σημείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
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ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισμού. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, µε το οποίο 

θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 

β. Νοµικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα αναφερθέντα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από τις κατά περίπτωση 

αρμόδιες Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους και 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό.   

γ.  Συνεταιρισµοί 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και :  

Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ.  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η 

προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης 

των υπό προμήθεια ειδών στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 

μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή της Αναθέτουσας 

Αρχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για υποβολή / προσκόµιση εγγράφων 

και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο 

υποβολής και θεώρησής τους ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

∆ιευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 
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α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

 ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κ.Ε.Π., ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλου 

του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί 

αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 ένστασης  

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο. 

2, Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός  δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

3, Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 

του Ν. 4412/2016. 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τριάντα ημέρες (30) από 

ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.  

4,Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

5, Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 

ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν 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 δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.     
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6, Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων 

του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πρέπει να 

γίνει εντός τριάντα (30) ημερών (Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης.  

Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του  Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην πόλη της Σπάρτης στη διεύθυνση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 

από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

Σημειώνεται η επιθυμία του Πανεπιστημίου για την όσο το δυνατό ταχύτερη προμήθεια των εν 

λόγω ειδών λόγω των απαιτούμενων αναγκών που έχουν προκύψει για την ομαλή λειτουργία του. 

Η οριστική παραλαβή (Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής) θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από υπογραφή της Σύμβασης.  

 
 O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών 

 

         

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ -ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

Περιγραφή: Αναλωσίμων Ειδών εργαστηριακών μαθημάτων 

Αριθμός μονάδων: δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (12.304)  

Προϋπολογισμός: 2.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV:33140000-3: Ιατρικά αναλώσιμα 

 

α/α Είδος 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

 

Αντικειμενοφόρος πλάκα τύπου 

Neubauer 1 τεμάχιο 

  

2 3-way 200  τεμάχια 
  

3 Micropore χάρτινο 30 τεμάχια 
  

4 Urobox 100  τεμάχια 
  

5 

Αυτοκόλλητα επιθέματα για 

φλεβοκαθετήρες 200 τεμάχια 

  

6 Βελόνες μεμονωμένες (21 G)  1500 τεμάχια 
  

7 Βελόνες μεμονωμένες (23 G)  500 τεμάχια 
  

8 

Βελόνες μίας χρήσεως για μέτρηση 

γλυκόζης  600 τεμάχια 

  

9 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα 

(nolatex)  (Large) 450 τεμάχια 

  

10 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα 

(nolatex)  (Medium) 450 τεμάχια 

  

11 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα 

(nolatex)  (large) 250 τεμάχια 

  

12 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα 

(nolatex)  (X-Large) 100 τεμάχια 

  

13 

Tαινίες για μέτρηση σακχάρου αίματος  

με δωρεάν παραχώρηση συσκευής 

μέτρησης σακχάρου 1000 τεμάχια 

  

14 

Κάδοι απόρριψης αιχμηρών 

αντικειμένων  

(5,4 lt) 20 τεμάχια 

  

15 

Λανσέτες αποστειρωμένες αιμοληψίας 

(σκαρφίδες)   100 τεμάχια 

  

16 Πούαρ πλαστικά ανναρόφησης υγρών 500 τεμάχια 
  

17 Πώματα φλεβοκαθετήρων 700 τεμάχια 
  

18 

Συγκολλητίνη αντι-D συσκευασία 10 

ml  1 τεμάχιο 

  

19 

Συγκολλητίνη αντι-Α συσκευασία 10 

ml  1 τεμάχιο 

  

20 Συγκολλητίνηαντι-Β συσκευασία 10 ml  1 τεμάχιο 
  

21 Σύριγγες 10 ml 2000 τεμάχια 
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22 Σύριγγες 20 ml 700 τεμάχια 
  

23 Σύριγγες 5 ml 700 τεμάχια 
  

24 Σύριγγες ινσουλίνης 500 τεμάχια 
  

25 

Σωληνάρια για βιοχημική εξέταση 

(χωρίς αντιπηκτικό) 100 τεμάχια 

  

26 

Σωληνάρια για γενική αίματος (με 

EDTA) 100 τεμάχια 

  

27 

Σωληνάρια μικροαιματοκρίτη με 

ηπαρινοποίηση νατρίου (κόκκινο 

χρώμα, ΟΧΙ μπλε)  500 τεμάχια 

  

28 ΤρυβλίαPetri (πλαστικά 0,60 mm) 100 τεμάχια 
  

29 ΤρυβλίαPetri (πλαστικά 1,20 mm) 100 τεμάχια 
  

30 Φλεβοκαθετήρες (23 G) ή (25 G) 400 τεμάχια 
  

31 

Χαρτί (ταινίες) για γενική ανάλυση 

ούρων  200 τεμάχια 

  

32 

Χαρτάκια για μέτρηση pH  

(εύρος PH 4-7) 200 τεμάχια 

  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ) 

Περιγραφή: Αναλωσίμων Ειδών εργαστηριακών μαθημάτων 

Αριθμός μονάδων:Τεσσερισήμισι  λίτρα (4,5 lt)  

Προϋπολογισμός: 200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV: 33140000-3: Ιατρικά αναλώσιμα 

 

 

α/α Είδος 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 AceticAcid 1 lt 1 lt 
  

2 Crystalviolet 0,5% 500ml 
  

3 Ethanol 1 lt 
  

4 Glucose 500 ml 
  

5 Methanol 1 lt 
  

6 Trypton (formicrobiology)  500 ml 
  

ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27



 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 11/2016 με 

αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των 

εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής 

της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή (ανά ομάδα) των υπό προμήθεια προϊόντων.  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Α. ΔΗΛΩΣΗ.  

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών:    

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική Προσφορά 

τους για «προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών 

μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», 

μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:  

• Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με όλα τα σχετικά παραρτήματά της 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού, 

• Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών που απαιτούνται. 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας 

περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών,  που απαιτείται. 

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν κάθε κόστος στο Τίμημα 

για την έγκαιρη περάτωση του έργου και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

5. Στο προσφερόμενο Τίμημα περιλαμβάνονται:  

α. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

έργου σύμφωνα με τους αναφερόμενους στη Διακήρυξη όρους.  

β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, του Αναδόχου 

μη δικαιουμένου άλλης πρόσθετης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση των 

εργασιών.  

6. Ότι η Εταιρεία /οι εταιρείες μας επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής : 

Το 100% της αξίας μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή της Εφαρμογής. 

 7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση τα 

αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  

……………(πόλη), ………/………/201..  

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ                                                           Σφραγίδα - Υπογραφή  
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Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την «προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών 

μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και με τα καθοριζόμενα στο παρόν έντυπο η οικονομική 

μας προσφορά ανέρχεται σε: 

 

 

Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς ανά Ομάδα: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  (ΣΕ ΤΑΜΑΧΙΑ) 

Περιγραφή: Αναλωσίμων Ειδών εργαστηριακών μαθημάτων 

Αριθμός μονάδων:δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (12.304)  

Προϋπολογισμός: 2.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV:33140000-3: Ιατρικά αναλώσιμα 

 

α/α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

 

Αντικειμενοφόρος πλάκα τύπου Neubauer 1 τεμάχιο 

   

2 3-way 200  τεμάχια    

3 Micropore χάρτινο 30 τεμάχια    

4 Urobox 100  τεμάχια    

5 Αυτοκόλλητα επιθέματα για φλεβοκαθετήρες 200 τεμάχια    

6 Βελόνες μεμονωμένες (21 G)  1500 τεμάχια    

7 Βελόνες μεμονωμένες (23 G)  500 τεμάχια    

8 Βελόνες μίας χρήσεως για μέτρηση γλυκόζης  600 τεμάχια    

Α.Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ 

ΣΘΕΙΣΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 
Αναλωσίμων Ειδών 
εργαστηριακών 
μαθημάτων 

Τεμάχιο 12.304 2.300,00€   

ΟΜΑΔΑ 2 
Αναλωσίμων Ειδών 
εργαστηριακών 
μαθημάτων 

Λίτρα 4,5 200,00€   

ΣΥΝΟΛΟ: 2.500,00€   

ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27
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9 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα (nolatex)  

(Large) 450 τεμάχια 

   

10 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα (nolatex)  

(Medium) 450 τεμάχια 

   

11 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα (nolatex)  

(large) 250 τεμάχια 

   

12 

Γάντια Βινυλίου χωρίς πούδρα (nolatex)  (X-

Large) 100 τεμάχια 

   

13 

Tαινίες για μέτρηση σακχάρου αίματος  με 

δωρεάν παραχώρηση συσκευής μέτρησης 

σακχάρου 1000 τεμάχια 

   

14 

Κάδοι απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων  

(5,4 lt) 20 τεμάχια 

   

15 

Λανσέτες αποστειρωμένες αιμοληψίας 

(σκαρφίδες)   100 τεμάχια 

   

16 Πούαρ πλαστικά ανναρόφησης υγρών 500 τεμάχια    

17 Πώματα φλεβοκαθετήρων 700 τεμάχια    

18 Συγκολλητίνη αντι-D συσκευασία 10 ml  1 τεμάχιο    

19 Συγκολλητίνη αντι-Α συσκευασία 10 ml  1 τεμάχιο    

20 Συγκολλητίνηαντι-Β συσκευασία 10 ml  1 τεμάχιο    

21 Σύριγγες 10 ml 2000 τεμάχια    

22 Σύριγγες 20 ml 700 τεμάχια    

23 Σύριγγες 5 ml 700 τεμάχια    

24 Σύριγγες ινσουλίνης 500 τεμάχια    

25 

Σωληνάρια για βιοχημική εξέταση (χωρίς 

αντιπηκτικό) 100 τεμάχια 

   

26 Σωληνάρια για γενική αίματος (με EDTA) 100 τεμάχια    

27 

Σωληνάρια μικροαιματοκρίτη με 

ηπαρινοποίηση νατρίου (κόκκινο χρώμα, ΟΧΙ 

μπλε)  500 τεμάχια 

   

28 ΤρυβλίαPetri (πλαστικά 0,60 mm) 100 τεμάχια    

29 ΤρυβλίαPetri (πλαστικά 1,20 mm) 100 τεμάχια    

30 Φλεβοκαθετήρες (23 G) ή (25 G) 400 τεμάχια    

31 Χαρτί (ταινίες) για γενική ανάλυση ούρων  200 τεμάχια    

32 Χαρτάκια για μέτρηση pH (εύρος PH 4-7) 200 τεμάχια    
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ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ) 

Περιγραφή: Αναλωσίμων Ειδών εργαστηριακών μαθημάτων 

Αριθμός μονάδων: Τεσσερισήμισι  λίτρα (4,5 lt)  

Προϋπολογισμός: 200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV:33140000-3: Ιατρικά αναλώσιμα 

 

 

 Τίμημα 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

ΦΠΑ 

Συντελεστής   

 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

Συνολική Αξία Ειδών  με ΦΠΑ 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

 

…………(πόλη), ………/………/2016 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Σφραγίδα - Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206924] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 28, 

ΤΡΙΠΟΛΗ, 22100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

- Τηλέφωνο: [2710/372111, 27410/74999] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.uop.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών 

μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος για τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της 

Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, cpv: 33140000-3) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[11/2016] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
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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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

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 αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

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 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια - Δεν απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τις ακόλουθες εγκαταστάσεις  &  τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης-Δεν 

ζητούνται από την διακήρυξη.  

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων-Δεν 

απαιτούνται από την διακήρυξη. 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

1 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 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 

ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27



  

 

38/46 

 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

2 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)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

3 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. 

4 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

5 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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

6 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

7 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

8 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

9 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

3  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

4 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες 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 ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση 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, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη, ……/………/201.. 

Αρ πρωτ.:  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη 

Παρασκευή 

e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την επαναπροκήρυξη του Υπ’ αριθμ 11/2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των 

εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής 

της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  βάσει τιμής.  

 

 Στην Τρίπολη σήμερα στις …../…../… μεταξύ: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από ……………………………………, στο εξής αποκαλούμενος  

«Αγοραστής»,  και 

Β. της Εταιρείας …………………..……………………………………,  με έδρα 

……………………………………………………, ………………………………………., ΑΦΜ 

……………………….,  Δ.Ο.Υ …………………………………..και εκπροσωπούμενης νομίμως 

από τ… κ……………………….., και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο 

Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον Αγοραστή 

αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του 

προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης 
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Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (CPV:33140000-3: Ιατρικά 

αναλώσιμα) σύμφωνα με την προσφορά του στον Υπ’ αριθμ ……../2016 Συνοπτικό διαγωνισμό, 

προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

όπως αυτή περιγράφεται στη συνημμένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές), 

που επισυνάπτεται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ΚΑΕ ………… 

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των πιο πάνω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………………………………………………………………………Ευρώ 

(………………. €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναγράφεται στην οικονομική 

προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Οικονομική Προσφορά  στη 

Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Για την είσπραξη του τιμήματός για τις προμήθειες,  ο Προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα 

υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα  γίνει  μετά  την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής  παραλαβής από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν  στο  όνομα  

του  προμηθευτή,  με  βάση  τα  τιμολόγια  του  και  ύστερα  από  θεώρηση  αυτών  από  την 

αρμόδια  Υπηρεσία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου. Το   συμφωνημένο   τίμημα   θα   καταβληθεί   

σε   Ευρώ (€).  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

200 του Ν.4412/2016 (φεκ 147/Α/8.8.2016).  

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις (π.χ. 

Μ.Τ.Π.Υ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες 

επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων 

του προπτυχιακού προγράμματος για τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα 

πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών (Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής) από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σημειώνεται δε η επιθυμία του Πανεπιστημίου για την όσο το δυνατό ταχύτερη προμήθεια των εν 

λόγω ειδών λόγω των απαιτούμενων αναγκών που έχουν προκύψει για την ομαλή λειτουργία του. 
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ΑΡΘΡΟ 5- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Ο Προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του αυτόματα εγγυάται :  

1. Την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων 

που θα παρουσιαστούν χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

2. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. 

3. Θα παραδίδονται συσκευασμένα, με αναγραφόμενη την ημερομηνία κατασκευής και λήξης. 

4. Εφόσον κάποια από τα γνήσια προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα 

με νέο αρίστης ποιότητας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησή τους 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους 

της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν 

έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από 

αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του 

Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 

όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                                           

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων 

Τεχνολογιών 

 

 

 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. 

Κουτσούκης 

 
 

 

Για την Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/31.01.2017 Απόφαση της 

Συγκλήτου (ΑΔΑ: 72ΟΔ469Β7Δ-0ΙΠ)  

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Τον υπ’ αριθμ. 11/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια αναλωσίμων (ιατρικών) ειδών για τις 

ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (CPV:33140000-3: Ιατρικά αναλώσιμα). 

Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μπορεί να καταθέσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, συνολικά για την αναφερόμενη 

προμήθεια.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05/09/2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ.  στην Αίθουσα συνεδριάσεων – τηλεδιασκέψεων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης 

Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και 

Πλαταιών, 23100 Σπάρτη. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 04/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής - Οδός: Λεωφ. Ε & Σ. 

Βαλιώτη και Πλαταιών, ΤΚ 23100 Σπάρτη, Τηλ. 2731089720, 2731089722.  

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντας την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση, αλλά με δική τους 

αποκλειστικά ευθύνη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Το τεύχος του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου 

www.uop.gr (Ανακοινώσεις). 

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών (τηλ. επικοινωνίας: 

2710 372111 , 2710 372107, Φαξ: 2710 372108, Email: vtsokou@uop.gr, και dinoskar@uop.gr) 

και στην Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής τηλ. επικοινωνίας: 2731089720, 2731089722, 

Φαξ: 2731089721, Email: nrsgram@uop.gr  

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών 

 

 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

                                                 
 

 

 

 

http://www.uop.gr/
mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:nrsgram@uop.gr
ΑΔΑ: 6ΤΚ1469Β7Δ-Α27
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