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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-            Αθήνα, 03/11/2016 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»             Αρ. Πρωτ. : 11/07/742/32527 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληροφορίες : Δ. Καρέτου 

Τηλέφωνο : 213 204 1336 

FAX  : 213 204 1989 

E-Mail  :  promithies@evaggelismos-hosp.gr  

Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 239/2016 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ”  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΤΙΜΗ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Πρωτόκολλο (Νο 317) 

«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 

ΑΘΗΝΑ 

15/11/2016 

ημέραΤρίτη 

Και μέχρι ώρα 13:30μμ 

«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»     ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

(Νο 319) 

16/11/2016 

ημέρα Τετάρτη 

ώρα 12:00πμ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν του Ν.4412/2016(ΦΕΚ/Τα΄/147/8-8-2016)«Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

2. Την υπ’ αριθ. 7951/9-3-2016 απόφαση  (ΑΔΑ: ΩΣ5Ξ4690ΩΧ-ΥΣΖ) της Αναθέτουσας αρχής, 

περί έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας της Έρευνας Αγοράς. 

3. Τις υποβληθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα (Βιοιατρικής Τεχνολογίας) 

4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, (ΚΑΕ 7111) 

5. Την αριθμ1104/26-4-2016 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ:  

Ψ2ΝΑ4690ΩΧ-ΚΙ3 

Προκηρύσσουμε 

 

1. Έρευνα Αγοράς με συλλογή κλειστών προσφορών, για την προμήθεια δύο (2) τροχήλατων 

νοσηλείας για τις ανάγκες του Α’ Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου (CPV-38434540-3.) 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. 

 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 

Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (γραφείο 317),  έως 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς. 

3.η Έρευνα Αγοράς θα διεξαχθεί στo Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στις 

16/11/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ από την αρμόδια επιτροπή. 

 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς (ΓΝΑ «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»). 

• Ο αριθμός και το θέμα της Προκήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

FAX, mail) 

• Να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

16PROC005331835 2016-11-03

ΑΔΑ: 7ΔΚΝ4690ΩΧ-56Ω



 
 
 
 

3 

  

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και 

με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την 

επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 

αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή 

δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές.  

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Έρευνα Αγοράς, εφόσον δεν 

έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας προκήρυξης. 

 

5. Κατά τα λοιπά η Έρευνα Αγοράς θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι προκήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Αντικείμενο της Προκήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ :Τεχνικές προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (τηλ: 2132041336 , email: promιthies@evaggelismos-hosp.gr) 

 

7 Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – 

Διατάξεις». 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:  

 

 

Ημερομηνία:3/11/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

Τίτλος 

προμήθειας/ CPV 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ / 38434540-3 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης Χωρίς 

ΦΠΑ / με ΦΠΑ 

4032,26€ / 5.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

 

ΚΑΕ 7111 

Ανάληψη Υποχρέωσης : 1104/2016 

Δικαίωμα 

συμμετοχής 

 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

• κράτος-μέλος της Ένωσης 

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

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Σφραγισμένες προσφορές 

 

Δημοσιότητα 

 

Η Προκήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου (http://www.evaggelismos-hosp.gr/)  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

03/11/2016 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Έρευνα Αγοράς στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

Χρόνος ισχύος 

προσφορών 

για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής 

Τεχνική 

Προσφορά 

Οικονομική 

Προσφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβάλλονται σε Πρωτότυπα και Αντίγραφα τα παρακάτω: 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

1.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Έρευνα Αγοράς, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι μέχρι 

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 

4412/2016 και συγκεκριμένα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

  στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215 ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 1) 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλουν:  

• 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. 

 

1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Έρευνα Αγοράς, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους για τους προσφέροντες δεν συντρέχει 

κάποιος λόγος αποκλεισμού βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του 
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Ν 4412/2016 και του αρ. 74 και συγκεκριμένα: 

• Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 

τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

• Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 

(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση 

(δεν αφορά συνεταιρισμούς).  

• Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης 

τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 

εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 

επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

• Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

• Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ– 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2) 

 

2. Τα 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. 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο και περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία 

16PROC005331835 2016-11-03

ΑΔΑ: 7ΔΚΝ4690ΩΧ-56Ω



 
 
 
 

7 

  

της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο και περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄- 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη 

τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του 

ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του 

άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες όπου 

ταυτοποιούνται. 

Γλώσσα 

Εγγράφων 

Ελληνική 

 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

Διενέργεια 

Διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή 

επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς 

το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια της Έρευνας. Η αποσφράγιση του 

φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση.  

Στη συνέχεια αφού συντάξει το σχετικό πρακτικό διενέργειας της Έρευνας 

Αγοράς, παραλαμβάνει του φακέλους των συμμετεχόντων προκειμένου να 

κάνει αξιολόγηση και να συντάξει το πρακτικό τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης 

 

Προσφορά 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο 

της ποσότητας του είδους της προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 

ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

 

• Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάση της Τιμής. 

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

 

Εγγυητική συμμετοχής σε Έρευνα Αγοράς δεν απαιτείται. 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο 

16PROC005331835 2016-11-03

ΑΔΑ: 7ΔΚΝ4690ΩΧ-56Ω



 
 
 
 

8 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

– 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής στις προσφορές που 

θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 

Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90) 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας της Έρευνα Αγοράς και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 

άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Έρευνα Αγοράς, θα γίνει με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 

Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο 

Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν 

υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου 

με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι 

Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία . 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Έρευνα Αγοράς, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της Έρευνα Αγοράς 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της Έρευνα Αγοράς και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση της Έρευνα Αγοράς και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του 

ν.4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παραλαβή – παράδοση του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα 

οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2 5.000,00€ 

    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

Α ΓΕΝΙΚΑ 

 Τροχήλατο νοσηλείας κατάλληλο για τις ανάγκες του Παθολογικού Τµήµατος 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ποιότητα κατασκευής  Ανθεκτική κατασκευή Υψηλής 

ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό 

κατασκευής όλων των µερών 

2 Απολυµαινόµενο  ΝΑΙ 

3 Επιφάνεια εργασίας (cm)  Na αναφερθούν(cm), όσο το δυνατό 

µεγαλύτερη 

4 Επιφάνεια γραψίµατος  Συρόµενη ή προσαρτώµενη 

5 Συνδυασµός συρταριών  Πέντε συνοδευόµενα µε 

προσαρµοζόµενο διαχωριστή 

συρταριού στο καθένα 

6 ∆υνατότητα συνδυασµού συρταριών 

στο πλαϊνό µέρος του τροχήλατου  

Αν διατίθεται να προσφερθεί 

7 Σύστηµα προστασίας των συρταριών 

από το να ανοίγουν κατά την κίνηση 

του τροχήλατου  

ΝΑΙ 

8 Κάδος απορριµάτων  15 lt περίπου 

9 Βάση µε περιστρεφόµενους 

αντιστατικούς τροχούς  

4 , εκ των οποίων οι 2 να φέρουν 

φρένο 
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10 ∆υνατότητα προσάρτησης και 

συγκράτησης απινιδωτή  

Ναι Να προσφερθεί 

11 ∆υνατότητα προσάρτησης θέσης 

φύλαξης καθετήρων  

Ναι Να προσφερθεί 

12 ∆ιαστάσεις (mm)  Να αναφερθούν. Μέγιστο ολικό ύψος 

του τροχήλατου 900 mm περίπου 

(λόγω χώρου) 

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

2 Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές στα επίσηµα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). 

3 Να κατατεθεί µε την οικονοµική προσφορά πλήρης τιµοκατάλογος των 

ανταλλακτικών µε σταθερή τιµή για πέντε (5) έτη. 

4 Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης. 

5 Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα 

ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης 

την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και  EN ISO 13485:03 µε 

πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων. 

(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

6 Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001:08και ISO 

13485:03 και το προσφερόµενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

7 Να υπάρχει η δυνατότητα επιδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΝΣΕΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Αναφερόμενοι στην Έρευνα Αγοράς με αριθμό239/2016  για την προμήθεια «ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για 

κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Αναφερόμενοι στην Έρευνα Αγοράς με αριθμό 239/2016 για την προμήθεια «ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δηλώνω ότι: 

Η ως άνω εταιρεία δεν βρίσκεται σε καμία από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 

καταστάσεις και ιδίως: 

Α) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Β) Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

16PROC005331835 2016-11-03

ΑΔΑ: 7ΔΚΝ4690ΩΧ-56Ω



 
 
 
 

13 

  

Γ) Ότι είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).  

Δ) Ότι δεν είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

Ε) Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κατατίθεται υποχρεωτικά στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς (εις διπλούν) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία…………………………………………….     Ημερομηνία..…./.…../……. 

 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ………………………………………………….  Προς : Γ.Ν. Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

       ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την προκήρυξη …………. για ……………………………, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

          

          

          

          

          

 

Υπογραφή – Σφραγίδα 

* Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα Αγοράς μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί 

να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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