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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2
ΥΗΟ
82132
ΔΛΛΑΓΑ
EL 413
2271350258
22710-44311
promithion@xioshosp.gr

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο ΝUTS
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ
www.xioshosp.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» είλαη ΝΠΓΓ θαη αλήθεη
ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Διιεληθφ.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www.xioshosp.gr θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
β)
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr
δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα.
Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr.

1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.

ελίδα 2
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Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
H δαπάλε γηα ηελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017,
κε ΚΑΔ 1359
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα πζθεπψλ Αλνζνινγηθψλ Αλαιχζεσλ (Αλνζνινγηθέο
εμεηάζεηο) κε ζπλνδό εμνπιηζκό γηα ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηόηεηαο –ηηκήο.
Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 174.436,23 € ρσξίο
ΦΠΑ θαη 204.090,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)
33127000-6 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Δηδψλ – Πνζφηεηεο). Οη αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα
απμνκεησζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ην Ννζνθνκείν λα ππνρξενχηαη γηα ηελ
παξαγγειία/ πξνκήζεηα απηψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνζθνξέο επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
(εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή). Γελ επηηξέπνληαη πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (εμεηάζεσλ ηνπ
αλαιπηή) ή γηα κέξνο ησλ ελδεηθηηθψλ πνζνηήησλ ηνπο. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ
(εμεηάζεσλ ηνπ αλαιπηή), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ.
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο ηζρχεη θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην
ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α'
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007 -2013»,
 Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 Σνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
 Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
 Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,
 Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη
ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 Σνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
 Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
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Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
Σεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ»
Σεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..),
Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Σνλ Ν. 3918/2011 (άξζξα 13,14) (Α΄ 31) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
Σνλ Ν.3846/2010 (άξζξν 24) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Σνλ Ν. 3918/2011 (άξζξα 13,14) (Α΄ 31) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
Σν ΦΔΚ 3261/4.12.2014 ηεχρνο Β΄ πεξί εγθξίζεσο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014
Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξ.13/30-7-2015 απφθαζε ηνπ Γ..
Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ. 21/30-12-2015 απφθαζε ηνπ Γ..
Σελ κε αξ. 145/14-3-2017απφθαζε Γηνηθεηή, πεξί νξηζκνχ επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
Σελ 21/31-8-2017 απφθαζε ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηαγσληζκφο θξίλεηαη άγνλνο θαη
εγθξίλεηαη ε επαλαπξνθήξπμή ηνπ.

Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

1. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 20/09/2017 θαη ώξα 8:00π.κ.

2. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 9/10/2017θαη ώξα 23:30κ.κ.
3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 13ε Oθησβξίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
12:00π.κ.
4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη 9/10/17 θαη
ψξα 23:30, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο
Π1/2390/16.10.2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)».
5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή ρσξίο λα έρεη
πξνεγεζεί ππνβνιή ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο
απνζηνιείο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδέπνηε ππνβιεζείζεο.

6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ
πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα
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(Δ..Ζ.Γ.Ζ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία
εγγξαθήο ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013:
α. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ
παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ
ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:
(1) Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ)
ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)πνπ απηνί
θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή (ΓΓΔΚΠΚ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΠΟΑΣ).
(2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ
δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη
κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε
ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ
ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ηεο
ΓΓΔΚΠΚ ηνπ ΤΠΟΑΣ.
(3) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη
ηαπηνπνηνχληαη αλάινγα, απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:
(α) Δίηε Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.
(β) Δίηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή, ησλ επαγγεικαηηθψλ ή εκπνξηθψλ κεηξψσλ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα XΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο
φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη /
απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία.
β. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο.
γ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί,
ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
7. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο
απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
8. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη
κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη
ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
9.Γηαηεξείηαη κφλν γηα ιφγνπο αξίζκεζεο.
10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα παξάζρεη ηηο αλσηέξσ
πιεξνθνξίεο ζπγθεληξσηηθά επί φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ
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11. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξέο θ.ι.π.) ή/θαη θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη
απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο.
12. Σν λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη,
λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
13. Ο πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο
ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο
ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο απηνχο.
14. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο,
θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-παξφρσλ. Γηα ζέκαηα κε ιεπηνκεξψο
αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην
ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, Τ.Α. Κ.Τ.Α. θιπ) φζν θαη
απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη
θάζε θνξά. Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ.
15. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεία/έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο,
πξνζθνκίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πξνζσπηθά, ηαρπδξνκηθά ή κε courier) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ (Γλζε Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΥΗΟ, Σ.Κ.82132) ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (πξσηφθνιιν) ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο:
«ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)
«ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ» ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
«ΦΑΚΔΛΟ (π.ρ. ΔΝΣΤΠΧΝ ΓΗΚΑΗΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ)
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 38/2017 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ
ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 204.090,40€ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ
ΣΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΥΔΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΣΗΜΖ.
1.6

Γεκνζηόηεηα

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr,
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο.
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο 6-9-2017 θαη ζηνλ
Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :
1

Δθεκεξίδα ΠΟΛΗΣΖ

2

Δθεκεξίδα ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ.

3

Δθεκεξίδα ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ
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Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) www.xioshosp.gr
Γ.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο1 είλαη ηα αθφινπζα:
ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ ....) κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 8 εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο
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ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν2. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε
άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ
εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε
ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα πρ αγγιηθή, γαιιηθή θ.ι.π. κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
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γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β)
ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ
πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε
κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο
ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (παξ. 4, άξζξνπ 72, λ.4412/16).
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο.

2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ Α.Α. κπνξεί λα
απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο
αλαηεζεί ε ζχκβαζε ζην κέηξν πνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο (άξζξν 19 ηνπ λ.4412/16).
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ, απφ ηα έγγξαθα ηεο, χκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο
ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο
κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
χκβαζεο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ
ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αξλεηηθή πεξίπησζε, ν
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε.
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2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 3.489 επξψ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 9 Ηνπλίνπ 2018 άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
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γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ
L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη
IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
2.2.3.3. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
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(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ).
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ,
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο
ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/ δειψλνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ 400.000€ θαζψο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ πνζνχ 400.000€
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο
α) λα δηαζέηνπλ/δειψζνπλ απαξαηηήησο πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ λα
πεξηιακβάλεη θαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία, ζηα νπνία έρεη γίλεη εγθαηάζηαζή ηνπο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
2.2.7

Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ]

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε
ηα αληίζηνηρα πξφηππα.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Διατθρείται μόνο για τθν αρίκμθςθ.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ
παξνχζα Παξάξηεκα II, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.
1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη
(www.hsppa.gr ).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζην κέξνο ΙV (Κξηηήξηα Δπηινγήο) ηνπ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα
ζπκπιεξώζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ Δλόηεηα α (Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο), ρσξίο λα
ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ ελ ιόγσ Μέξνπο
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα - (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο-Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ)
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ. 4 λ. 4412/2016
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο Δπηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα
δειψλνληαη φινη νη Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ
πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο).
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Διατθρείται μόνο για τθν αρίκμθςθ
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ
ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα
βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ή έγγξαθεο βεβαηψζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηνπλ
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πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία [ήηνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πξνκήζεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (ηδίνπ αληηθεηκέλνπ)].
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην αληίζηνηρν ΗSO.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ..
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο,
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο .
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:
Α ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 70%
ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1.Αναλυτές :
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α. Ποιότητα , τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα,
αξιοπιστία λειτουργίας.
30%

β. Απλότητα στο χειρισμό και την λειτουργία του
οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή
– οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας
προσωπικού και περιβάλλοντος.

15%

2.Αντιδραστήρια:
α. Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα
αντίστοιχα όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.
β. Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.

15%

5%

γ. Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις)

5%

ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ

70%

Β ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30%
1.Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη
ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές.

σε

15%

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη
εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε
άλλα Νοσοκομεία.

15%

ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ

30%

100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο
φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
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Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή
βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
[ηελ πεξίπησζε πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο ηηκήο] Πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο
πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο),
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.
Λ

=

Πξνζθεξζείζα ηηκή
Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί
Διατθρείται για τθν αρίκμθςθ.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
α. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ
β. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, ή κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή
πξνζθνξά» θαη ηνπ Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
γ. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ
θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
δ. Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαιεθηηθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
ε. Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (λ.4412/16 άξζξν 92).
ζη. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη πξνζθιεζνχλ, εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. Ζ ελ ιφγσ ζπκπιήξσζε
ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Δλ ιφγσ δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο
(δηνξζψζεηο ηππηθψλ ιαζψλ ή ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαιείςεσλ ησλ πξνζθνξψλ), γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/06.
δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο δελ
ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο
ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ
πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ (Ν. 4250/14).
ε. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο
πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά
ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
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ζ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο ζηελ πξνζθνξά, απφ ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ κε ρξήζε
ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί
δηαγσληδφκελνη. Ζ Α.Α. δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά
απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ,
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. (Ν. 4412/16 άξζξν 21).
η. Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη ζε έληππε κνξθή, ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη
έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζην χζηεκα.
ηα. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 2Ζ ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξν ηεο εθπλνήο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ
θαηαηίζεληαη θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (Ν.4412/16 άξζξν 96).
ηβ. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ 2Ζ ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ
ΑΗΓΑΗΟΤ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ρσξίο λα απνζθξαγίδνληαη
(Ν.4412/16 άξζξν 96).
ηγ. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε,
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή
πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
ηδ. Οη έληππεο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. (Ν. 4412/16 άξζξν 96).
ηε. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14). Τπνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο,
εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ η.Α΄74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα
ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ Τπεξεζία δεηγκαηνιεπηηθφο
έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε
ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ
αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν.1599/1986, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε
ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο.
ηζη. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
ηδ. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ
νξζή δηεμαγσγή ηεο (Ν. 4412/16 άξζξν 79).
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β –
21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)».
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα
αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16
. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ
αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα
παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] [Δθόζνλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή pdf (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηπρόλ ινηπά απαηηνύκελα
ζηνηρεία), ζύκθσλα κε ηα νηθείεο παξαγξάθνπο θαη ηα ηπρόλ ππνδείγκαηα ηεο Γηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε
δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν.
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη
ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Α.Α θαη ζε έληππε κνξθή
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
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πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε
θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗ ),
β) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα Η πεξηγξάθνληαο
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε
βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια . ηα δηθαηνινγεηηθά,
ζηνηρεία, βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα,
πηζηνπνηεηηθά θιπ) πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη:
Α. λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πεξί ησλ
νπνίσλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, έιαβε πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη.
Β. λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη/δειψλνληαη ηα εμήο:
-ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο , εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ,
-ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο, εθφζνλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα. Δπίζεο, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε
νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηελ κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο,
ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.

2.4.3.3.
α. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη ζε έληππε κνξθή, πεξηέρεη δηαβηβαζηηθφ
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έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα είλαη ζπξξακκέλα
θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή αξίζκεζε.
ε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν), κε ηελ
ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ.
β. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά
ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά, δσξεάλ
θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
γ. Σα ηπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη ζηελ
ειιεληθή ή άιιε γιψζζα (Ν. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο,
απφ Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ
θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα
(Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Σα αλσηέξσ ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο αλσηέξσ Τ.Γ.,
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.3.1.
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο. ηελ
ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ
ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζε
κνξθή pdf]
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf,
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε.
Οη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηηκή πνπ ζα εηζαρζεί ζην ύζηεκα (ΔΗΓΗ) ζα είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α.
γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ελώ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη
ππνςήθηνη ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf ζα αλαγξάθεηαη (ρσξίο θαη κε Φ.Π.Α.) ε ηηκή θαη΄είδνο (αλαιπηηθά)
θαη ε ζπλνιηθή ηηκή.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε
φπνπ ζα δειψλεηαη πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε
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ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απόξξηςεο.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 6 κελψλ απφ
ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο
Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερλ
ηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1.5 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο..
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
πλνπηηθά ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη
απνζθξάγηζε κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». Ο
ειεθηξνληθφο (ππν)θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», απνζθξαγίδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ
(ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε,
νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα. Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα, θαηά πεξίπησζε, πξαθηηθά
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ.
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ-Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα:
α. Σελ εκέξα θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 3.1.1 ζα ιάβεη ρψξα ε ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο
ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ
απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη
απηφκαηα απφ ην χζηεκα.
β. ηελ ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκεξνκελία ην αξκφδην φξγαλν ζα απνζθξαγίζεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο
κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ πεξηέρνπλ ηα ηπρόλ επηκέξνπο
απαηηνχκελα, ζε έληππε κνξθή, δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο (ήηνη, δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά αιιά δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ πξνζθεξφλησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ). Σν αξκφδην φξγαλν ζα κνλνγξάςεη θαη ζα ζθξαγίζεη αλά θχιιν ην ζχλνιν ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
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Καηά ηε δηαδηθαζία απηή δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα κέιε ηνπ
Γ ζε πεξίπησζε ΑΔ ή νη αληίθιεηνί ηνπο, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί, ή ηξίηα εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα
πξφζσπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο φηη εθπξνζσπνχλ
ηελ εηαηξεία ή φηη είλαη κέιε Γ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ζε πεξίπησζε
θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνίαο εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξίηα πξφζσπα λα παξεπξίζθνληαη
θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ
πξνζθέξνληνο παξίζηαηαη πξφζσπν απφ ηα σο άλσ, δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πνπ ζα
δειψζεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ
απνζθξάγηζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ.
γ. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε θαη ηελ ππνβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο, μερσξηζηνχ πξαθηηθνχ ζην νπνίν:
(1)

(2)

(3)

Καηαρσξνχληαη:
(α) Όινη νη πξνζθέξνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο.
(β) Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αμηνινγνχληαη:
(α) Σα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά
ηνπο.
(β) Οη ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο
πξνο ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.
Τπνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε πεξί απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ πξνζθεξφλησλ
ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.

εκείσζε:Tα αλσηέξσ ππό ζηνηρεία β θαη γ ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία.
δ. Αθνινπζεί ε έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ
απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή
εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
ε. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (παξάγξαθνο 3.4. ηεο παξνχζαο) γηα ην ελ
ιφγσ ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ
θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
ζη. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε
γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηήο. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε
ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα.
δ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Σν αξκφδην φξγαλν ζπληάζζεη
μερσξηζηφ πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη
ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο). Σν πξαθηηθφ
ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζαο Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο.
εκείσζε 1: Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, ν
Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.
εκείσζε 2: ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο
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Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο πξνζθνξέο
(άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ.4412/16).
ε. ηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ
απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή
εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
γηα ελεκέξσζε.
ζ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζηάδην
θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (βι. παξαθάησ παξάγξαθν 3.4), ν
πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο πξνζεζκίαο απφ
10έσο 20 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, νθείιεη λα ππνβάιεη
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά
Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο), ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Σπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε
πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ
ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή ζα
πξέπεη, επί πνηλήο απνξξίςεσο, απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζην αξκφδην φξγαλν ζε έληππε κνξθή, ην
αξγφηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο».
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
λσξίηεξα απφ ηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία ησλ 12 εκεξώλ πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ηφηε νθείιεη λα
ελεκεξψζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, ηφζν ειεθηξνληθά ζην ΔΖΓΖ, φζν
θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ
ιήμε ηεο απηήο πξνζεζκίαο.
η. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ
πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), γίλεηαη ζε 5 εξγάζηκεο
εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε
ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ.. ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνκηθά πξνζθνξέο, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ
θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδεηρζέληα κεηνδφηε. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε.
ηα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε
θαη ππνβνιή ζηνλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηειηθνχ πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη
Γηθαηνινγεηηθψλ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο), ζην νπνίν:
(1) Αμηνινγνχληαη:
(α) Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
θαηαηάζζνληαη κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο
(β) Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
(2) Τπνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε γηα ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα πξνζθνκηζζέληα
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζηάδην, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζπλππνβάιινληαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
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ηβ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ
δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ γεληθά ηα αθφινπζα:
α. Σν αξκφδην φξγαλν ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο απφ ηνλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο
κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην χζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ
πνπ ηνπο νξίδνληαη. Γηα ηελ απνζαθήληζε – ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/16.
β. Γεδνκέλνπ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ππνβνιή
ελζηάζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ γίλεηαη θαηά θξίζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
γ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο, ή πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Λνηπνί ιφγνη απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο σο αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
πζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην, σο απηά
πξνζδηνξίζηεθαλ παξαπάλσ. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο
ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο
ζεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην
ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν εθθηλεί
ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. Καηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία ππνινγίδνληαη θαη νη
ρξφλνη ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ.
3.2

Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

α. Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη
δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. (άξζξν 103 παξ.
2 ηνπ λ.4412/16).
β. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
γ. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) Καηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
ΣΔΤΓ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη ηα ηπρφλ θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν θ.ν.θ.
δ. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή
γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
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πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
ε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
ζη. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ
πξαθηηθνχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηα) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2 απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ηε
δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο , είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 106 λ.4412/16), είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
δ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2

3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή
πξνζθνξά, (βάζεη άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016), ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.
4412/2016.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ
έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην
θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16

[3.4] Δλζηάζεηο [πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ]
[πκπιεξώλεηαη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ]
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε
(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο π ξηλ
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο
θφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην
νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο. H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε
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ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζε κνξθή pdf. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο “Δπηθνηλσλία”.
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ
26-6-2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4.ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
4.1

Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο: Έλα κήλα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
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δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4

Τπεξγνιαβία

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ

4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ λ.4412/16.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά
ηελ εθηέιεζε θάζε παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο, εληφο πξνζεζκίαο
εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ηηκνινγίνπ.
5.1.2 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
5.1.3. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη).
β) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Β 969/22-3-2017).
δ) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
ε) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν.
2283/94, ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο ΦΠΑ), παξακέλνπλ ζηαζεξά
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο
πξνκήζεηαο.

5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016) απφ ηε ζχκβαζε θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν ηπρφλ παξάηαζεο πνπ
ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 .
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
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Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16,
επηβάιιεηαη πξφζηηκν (άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016) 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ λ.4412/16
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
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6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο κέζα ζηνλ ρξφλν
παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο
ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κε έμνδα, επζχλε θαη
κέξηκλα ηνπ ηδίνπ.
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο έμη εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά
πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ .
Ο κεηνδφηεο Πξνκεζεπηήο, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηα
είδε θαη ζε επείγνπζεο-έθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξίδεηαη παξαθάησ.
Ο κεηνδφηεο Πξνκεζεπηήο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην Ννζνθνκείν γηα θάιπςε
έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ ζην Ννζνθνκείν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
Αξγηψλ ή/θαη αββαηνθχξηαθσλ. Ζ Δηαηξεία ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζα είλαη
ππνρξεσκέλε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλεμαξηήησο απφ εκέξα , ψξα
, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ.
Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιήςεο παξαγγειηψλ (θηλεηή,
ζηαζεξή ηειεθσλία, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
δηθηχνπ ή άιιεο απξφβιεπηεο θαηάζηαζεο αδπλακίαο ιήςεο παξαγγειίαο, ν πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ
επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ην Ννζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεξηκλά νκνίσο άκεζα γηα ηε
ιήςε ησλ παξαγγειηψλ κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο (π.ρ. κε ππάιιειν ηνπ).
Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζπκβαηηθά είδε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, κέζα
ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξαγγειία. Tα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα
πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθά απνζηνιήο ζην/ζηα νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη
φηη άιιν ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην.
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Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη, παξνπζία Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο
θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ Δπηηξνπή (πξσηνβάζκηα ή/θαη δεπηεξνβάζκηα) παξαιακβάλεη
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα είδε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16, εθφζνλ ην επηζπκεί
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο
ηζρχνλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16.
Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη θαηά πξνηίκεζε απέλαληη ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηνπ λα
εθνδηάδεη έγθαηξα ην Ννζνθνκείν, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ ηνπ.
ε πεξίπησζε επίζεο πνπ ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί λα παξαδψζεη ηα είδε ηεο
παξαγγειίαο ή παξαιείςεη νξηζκέλα απ‟ απηά ή παξαδίδεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζέλησλ, ηφηε
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ν.4412/16 θπξψζεηο-πξφζηηκα θαη επίζεο ην Ννζνθνκείν έρεη ην
δηθαίσκα λα αγνξάζεη ηα είδε είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, ή κε απ‟
επζείαο αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θαηαινγηζκφ ζε
βάξνο πξνκεζεπηή, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξάο αμίαο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Σν Ννζνθνκείν
δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε
παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή
παξάβαζεο ησλ φξσλ εγγξάθσλ ηεο χκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο
γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ
παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. Σα πξσηφθνιια θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο
εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη
ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη
ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή
ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
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Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
6.3

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό

Βάζεη άξζξσλ 210 έσο 212 ηνπ λ.4412/16.
6.4

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.Αλ ν αλάδνρνο δελ
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν
ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

Διατθρείται για τθν αρίκμθςθ.
6.6

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ
πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα
πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο
ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο,
ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή
κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν
πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αληηθείκελν ζύκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ – Πνζόηεηεο

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ γηα δηελέξγεηα αλνζνινγηθώλ
εμεηάζεσλ
2. Σν εθηηκψκελν πνζφ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 174.436,23€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 204.090,40€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17%, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα.
α/α

Πεξηγξαθή
είδνπο

Δηήζηνο
αξηζκόο
Δμεηάζεσλ

1.

β- HCG

500

2.

Prolactin

500

3.

FSH

500

4.

LH

500

5.

Progesteron

400

6.

Testosterone

400

7.

Estradiol II

400

8.

T3

4000

9.

T4

4000

10.

FT3

7000

11.

FT4

7000

12.

TSH

13000

13.

TG

2000

14.

Anti-TPO

5500

15.

Anti-TG

5500

16.

AFP

1400

17.

CEA

2000

18.

CA 125

1200

19.

CA 15-3

1200

20.

CA 19-9

1800

21.

CA 72-4

200

22.

Calsitonin

700

23.

NSE

200

24.

Total PSA

5000

25.

Free PSA

2000

26.

Ferritin

11000
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27.

IGE

500

28.

ACTH

300

29.

SHBG

300

30.

anti-CCP

200

31.

PCT
Brahms )

32.

B12

3000

33.

Folate

2000

34.

Insulin

300

35.

25 (ΟΖ)Vit D

3000

36.

PTH

1500

37.

Pro BNP

700

38.

Rubella G

300

39.

Rubella M

300

40.

Toxoplasma G

600

41.

Toxoplasma M

600

42.

CMV G

600

43.

CMV M

600

ΤΝΟΛΟ

(

200

92900

Πξνζθνξέο ζα δνζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη φρη γηα κέξνο απηψλ δηφηη
απηέο ζα πινπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην αλαιπηή πνπ είλαη ν ζπλνδφο εμνπιηζκφο

Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε [εθόζνλ πξνβιέπνληαη-αλαθέξεηαη επίζεο αλ αμηνινγείηαη ζύκθσλα κε ην
θξηηήξην αλάζεζεο ]
Παξαηάζεηο
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί έσο ηξεηο κήλεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

ΜΔΡΟ Β- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»

-ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ
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ΟΡΜΟΝΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΓΔΙΚΣΩΝ , ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΡΩΣΔΪΝΩΝ,
ΟΤΙΩΝ θαη ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
α) Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αςηόμαηων ανοζολογικών αναλςηών.
1. Να πξνζθεξζεί θύξηνο αλνζνινγηθόο αλαιπηήο πνπ λα απνηειεί πιαηθόξκα αλάιπζεο
Αλνζνινγίαο, επεθηάζηκε θαη δηακνξθώζηκε θαη λα πξνζθεξζεί θαη εθεδξηθόο
αλνζνινγηθόο αλαιπηήο πνπ λα είλαη επηηξαπέδηνο, κηθξόηεξεο παξαγσγηθόηεηαο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ηερλνινγία θαη ίδηα αληηδξαζηήξηα κε ηελ θύξηα πιαηθόξκα
αλάιπζεο θαη λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο δηαζύλδεζεο κε ην LIS ηνπ
Δξγαζηεξίνπ, ηελ νπνία ζα επηβαξπλζεί ν κεηνδόηεο.
2. Να είλαη εληαίνο θαη ζπκπαγήο αλαιπηήο, ν νπνίνο λα δηαζέηεη θνηλή κνλάδα ειέγρνπ θαη
θνηλό ζεκείν θόξησζεο /εθθόξησζεο δεηγκάησλ, βαζκνλνκεηώλ θαη δηαιπκάησλ
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ώζηε λα εθηειεί ηαπηόρξνλα νπνηεζδήπνηε από ηηο δεηνύκελεο
παξακέηξνπο.
3. Να δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 150 δείγκαηα ζε εθάπαμ θόξησζε. Η θόξησζε δεηγκάησλ λα
είλαη ζπλερήο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη από έλα ζεκείν.
4. Να εθηειεί απηόκαηα επαλαιήςεηο, πξν-αξαηώζεηο θαη αξαηώζεηο γηα απνηειέζκαηα εθηόο
νξίσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαηνπνζέηεζε δεηγκάησλ από ηνλ ρεηξηζηή.
5. Να δέρεηαη πξσηνγελή ζσιελάξηα, θαςάθηα, microcups, θαςάθηα ζε ζσιελάξην,
ζσιελάξηα κε ςεπδή ππζκέλα.
6. Να ππνζηεξίδεη αλάγλσζε γξακκηθνύ θώδηθα (bar-code) δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ
7. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε.
8. Να ππνζηεξίδεη teleservice θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, πξόγξακκα αμηνιόγεζεο
πνηόηεηαο, on-line ειεθηξνληθή απνζηνιή θαη ελεκέξσζε εθαξκνγώλ, βαζκνλνκεηώλ,
δηαιπκάησλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
9. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο απνηειεζκάησλ αλά εμέηαζε ή αλά αζζελή,
θακππιώλ αληίδξαζεο & βαζκνλνκήζεσλ.
10. ύζηεκα Πνηνηηθνύ Διέγρνπ (QC) : Να εθηειεί απηόκαηα πνηνηηθό έιεγρν βάζε ρξόλνπ &
κεηά από ηε βαζκνλόκεζε αληηδξαζηεξίνπ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Να
απεηθνλίδνληαη δηαγξάκκαηα Levy-Jennings γηα εκεξήζην & ζπγθεληξσηηθό πνηνηηθό
έιεγρν.
11. Βαζκνλόκεζε : Να εθηειεί απηόκαηα βαζκνλόκεζε βάζε ρξόλνπ ρσξίο ηελ παξέκβαζε
ηνπ ρεηξηζηή. Να δέρεηαη πξνιεπηηθή βαζκνλόκεζε ησλ ελ αλακνλή αληηδξαζηεξίσλ.
12. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο δηαζύλδεζεο κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηελ νπνία
ζα επηβαξπλζεί ν κεηνδόηεο
13. Να ππάξρεη πιήξεο ζπκβαηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ
κε ηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή, ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθά έγγξαθα θαη
πξσηόθνιια ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Να θαηαηεζνύλ ηα έγγξαθα ζπκκόξθσζεο CE
γηα αλαιπηέο θαη αληηδξαζηήξηα.
14. Να πξνζθνκηζζνύλ ηα ζπλνδά πξσηόηππα θπιιάδηα (εθηππσκέλα ζηελ Διιεληθή
Γιώζζα) ησλ αληηδξαζηεξίσλ, νξώλ ειέγρνπ θαη νξώλ βαζκνλόκεζεο (inserts) ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
15. Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην δεκόζησλ λνζνθνκείσλ ζην νπνίνπο έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε
ηνπ πξνζθεξόκελνπ αλαιπηή
16. Να έρεη ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 170 αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο αλά ώξα.
17. ηνλ δεηνύκελν αξηζκό εμεηάζεσλ έρεη ιεθζεί ππ’ όςε ν αξηζκόο ησλ test γηα
βαζκνλόκεζε θαη πνηνηηθό έιεγρν.
18. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 25 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλνζνινγηθώλ
παξακέηξσλ.
19. Σα επείγνληα δείγκαηα λα απνθηνύλ πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο θαη ε
δεηγκαηνιεςία ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα
20. Να εθηειεί απαξαίηεηα όιεο ηηο αλαγξαθόκελεο ζηελ θαηάζηαζε εμεηάζεηο.
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21. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξσηνθόιισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ αλαιύζεσλ λα είλαη
κηθξόηεξε ησλ 30 ιεπηώλ.
22. Γηα εμεηάζεηο κε αξηζκό test κηθξόηεξν από 800, λα ιεθζεί ππ’ όςε όηη απηέο δελ ζα
δηελεξγνύληαη θαζεκεξηλά θαη ηα αληηδξαζηήξηα ζα κπνξνύλ λα ζπληεξεζνύλ εθηόο ηνπ
αλαιπηή.
23. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλίρλεπζεο πεγκάησλ.
24. Να δηαζέηεη ξύγρε κηαο ρξήζεο ζηελ πηπέηηα δεηγκαηνιεςίαο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε
επηκόιπλζε από δείγκα ζε δείγκα.
25. Να ρξεζηκνπνηεί κέγηζην όγθν δείγκαηνο 80κL γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο, ώζηε
λα δηεπθνιύλεηαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ παηδηαηξηθώλ δεηγκάησλ.
26. Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηνλ
αλαιπηή (ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 95%).
27. Οη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ
εξγαζηεξίνπ θαη ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη επί πνηλή απόξξηςεο.
β) Σύζηημα ανηιδπαζηηπίων. Υποσπεωηικοί – απαπάβαηοι όποι.
1. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ όια ηα αλαγθαία αληηδξαζηήξηα γηα ηηο δεηνύκελεο
εμεηάζεηο (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, πξόηππνπο νξνύο εζση. ειέγρνπ πνηόηεηαο, ινηπά
αλαιώζηκα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά).
2. Σα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα έρνπλ CE mark θαη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο
πξνζθεξόκελνπο αλαιπηέο
3. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ αληίγξαθα ησλ εζώθιεηζησλ
ησλ
αληηδξαζηεξίσλ (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, πξόηππνπο νξνύο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
πνηόηεηαο) γηα ηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή.
4. Η θάζε εηαηξεία ζα πξέπεη λα παξέρεη ηνλ αλαγθαίν ζπλνδό εμνπιηζκό (όπνπ δεηείηαη) γηα
ηελ ρξήζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηεο.
5. Να ππάξρεη απαξαηηήησο πειαηνιόγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ λα
πεξηιακβάλεη Ννζνθνκεία.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

α/α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Πεπιγπαθή
είδοςρ

Εηήζιορ
απιθμόρ
Εξεηάζεων

1.

β- HCG

500

2.

Prolactin

500

3.

FSH

500

4.

LH

500

5.

Progesteron

400

6.

Testosterone

400

7.

Estradiol II

400

8.

T3

4000

9.

T4

4000

10.

FT3

7000

11.

FT4

7000

12.

TSH

13000

13.

TG

2000

14.

Anti-TPO

5500

15.

Anti-TG

5500

16.

AFP

1400

17.

CEA

2000

18.

CA 125

1200

19.

CA 15-3

1200

20.

CA 19-9

1800

21.

CA 72-4

200

22.

Calsitonin

700

23.

NSE

200

24.

Total PSA

5000

25.

Free PSA

2000

26.

Ferritin

11000

27.

IGE

500

28.

ACTH

300

29.

SHBG

300

30.

anti-CCP

200
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31.

PCT ( Brahms )

200

32.

B12

3000

33.

Folate

2000

34.

Insulin

300

35.

25 (ΟΗ)Vit D

3000

36.

PTH

1500

37.

Pro BNP

700

38.

Rubella G

300

39.

Rubella M

300

40.

Toxoplasma G

600

41.

Toxoplasma M

600

42.

CMV G

600

43.

CMV M

600

ΤΝΟΛΟ

92900

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *……+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *……+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *……+
- Σθλζφωνο: *……+
- Ηλ. ταχυδρομείο: *……+
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): *……+
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

ελίδα 43

17PROC001918114 2017-09-08
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία,·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«απηνθάζαξζε»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

ελίδα 50

17PROC001918114 2017-09-08
Έρεη

ζπλάςεη

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε *+ Ναι *+ Όχι
ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Όχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα
φορζασ δθλϊνει ότι:

ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……..........+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Απάντθςθ:

1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ

Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

*……..........................+

*……+
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

α)*......................................……+

ελίδα 55

παραλιπτεσ

17PROC001918114 2017-09-08
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
*....……+
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – ρέδην ύκβαζεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
2η ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

ΥΙΟΤ

ΤΜΒΑΗ

ΤΠ.

ΑΡΙΘΜ.

……/2017

ηελ Υίν, ζήκεξα ……….2017, κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθενόρ ηνπ ΝΠΔΔ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»», πνπ
εδξεύεη ζηελ Υίν (Α.Φ.Μ. ……………, Δ.Ο.Τ. ……………), όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ ………………………………….. Γιοικηηή ηος Νοζοκομείος
ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σο Νοζοκομείο» θαη αθεηέπος ηεο
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
……………………………………...T.K…………..Σηλ………………
FAX………………….
Α.Φ.Μ……………………
Γ.Ο.Τ……………………….,
όπσο
εθπξνζσπείηαη
λόκηκα
θαηά
ηελ
ππνγξαθή
ηεο
παξνύζαο
από
η……....
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……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«Ππομηθεςηήρ», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα
αθόινπζα:
Α. Σελ ……….2017 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκόο ζε επξώ, γηα ηελ πξνκήζεηα
…………………………………. (CPV ………………………..) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ………/2017 διακήπςξη αςηού.
Σο αποηέλεζμα ηος ανωηέπω διαγωνιζμού καηακςπώθηκε ζηον Ππομηθεςηή με
απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ.
……..η/……….2017(θέμα ………..) ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο ηεο
Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηαγσληζκνύ. Οη αλσηέξσ
Πξάμεηο θαζώο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινύλ
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
Β. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, όπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν
Πξνκεζεπηήο, όπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη, ζύκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξόκελνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………- CPV …………….
1.2. Σα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
Πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
2.1 Ο Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απ’ απηή, εάλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε
ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηελ/ηηο πξνζεζκία/εο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ ηπρόλ παξαηάζεσλ πνπ ηνπ δόζεθαλ.
2.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov
ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζύκθσλα κε ηελ ………/2017 Δηαθήξπμε θαη ηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
(λ.4412/16).
2.4. Εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, o
πξνκεζεπηήο επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ
από ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1.Σν ζύλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη ηελ
εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνύο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή
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ηνπ πζνζθνξά, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ……………………………… ρσξίο ΦΠΑ ή ……………………….
κε ΦΠΑ. Αλαιπηηθόηεξα:
Α/Α

Πεπιγπαθή
Δίδοςρ

Κωδικόρ
Δηαιπείαρ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ
σωπίρ
ΦΠΑ

ςνολική
ηιμή σωπίρ
ΦΠΑ

Σελική
ηιμή με
ΦΠΑ 24%

ΤΝΟΛΑ

………..

………..

Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά από θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή από ην Ννζνθνκείν, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.2. Με ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθόζνλ νινθιεξσζεί
ε παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζόηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή
άιισλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
3.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην ηηκνιόγην ηεο ζύκβαζεο από ηνλ
αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
3.4. Ο ρξόλνο εμόθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.5
3.5.1. Η εμόθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε
απαηηήζεσλ από ην Δεκόζην θαη ηα Ν.Π.Δ.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.).
3.5.2. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθόιινπ.
3.6. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ
Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ
δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνύλ
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.
4412/2016. Επίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε
ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ, παξαιαβή
ησλ πιηθώλ κε έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
3.7.Ο Πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδώλ. Οη
δηελεξγνύκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
3.8.Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο.
3.9. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην
Ννζνθνκείν.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε ηζρύεη από ………….. έωρ ………….
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιύζεη ηε
ζύκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά από απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 133 ηνπ Ν.4412/2016. ηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο
γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ
δηθαηνύηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζό σο απνδεκίσζε, εθηόο ησλ ππεξεζηώλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζώο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ
πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ.
Η ζύκβαζε ιύεηαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο από εληαίν δηαγσληζκό πνπ ζα
δηελεξγεζεί από ηελ ΕΠΤ ή από ηελ 2ε ΤΠΕ ή από εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αξκνδηόηεηάο ηεο ζε
πεξίπησζε επίηεπμεο ζπκθεξόηεξσλ ηηκώλ. Η ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν δελ ζα
επηθέξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε από ηνλ Πξνκεζεπηή – Αλάδνρν.
Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη εθηειεζηεί όηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο,
γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο
ππνρξεώζεηο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
5.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο,
εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Ωο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην
νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο
επηκέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν
ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.
5.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε
ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην
Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ
πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ
αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ.
5.3. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο αλσηέξαο βίαο από ηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ
απαληήζεη εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην γεγνλόο
αλσηέξαο βίαο απνδεηθλύεηαη πιήξσο από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη όηη
απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ιόγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Πξνκεζεπηήο.
5.4. Γεγνλόηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ
ππνρξεώζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή
η………………………., πνζνύ ……………… επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό
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(5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξόλν
ηζρύνο έσο ηελ ……….-201…
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο,
πξέπεη λα είλαη ηοςλάσιζηον μεγαλύηεπορ καηά ένα μήνα από ηον ζςμβαηικό σπόνο θαη
ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ζπκβαηηθό
αληηθείκελν), ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ύζηεξα από ηελ
εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Η παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη από Επηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ
πξνο ηνύην ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία
παξαιαβήο.
7.2. Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνκήζεηαο
7.3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7.4. Απαγνξεύεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλόηεηεο θαη
επζύλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ην Ννζνθνκείν ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ
ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, κε βάζε ηελ
θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη
δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα
δηθαζηήξηα, , εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Ειιεληθό.
8.3.Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο ππ’ αξηζ.
38/2017 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
απηώλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ από ηηο
ζπλαθείο κε ηε ζύκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
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8.4. Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε δύν (2) όκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνύ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα
αληίγξαθν, ελώ ην δεύηεξν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
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