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ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ
ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ.
Σόπνο
Γηαγσληζκνύ

Υξόλνο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ

Ζκεξνκελία
Γ.Ν.ΥΗΟΤ
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ”

04.08.2020

Σειηθή Ζκεξνκελία
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

Ζκεξνκελία

03.08.2020

Ζκέξα:

Σξίηε

Ζκέξα:

Γεπηέξα

Ώξα:

11:00 π.κ.

Ώξα:

14:30 κ.κ.

Κξηηήξην
Καηαθύξσζεο
Ζ πιένλ
ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά
βάζεη ηηκήο.

Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

14.290,00
κε ΦΠΑ 17%

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππόςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ
πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ. Α’ 31/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
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5. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο
2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο.
6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα».
7. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ Α’ 145/11.07.2014) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο
δαπαλψλ».
8. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145/05.08.2016) θαη ηνπ Ν. 4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ
Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013.
9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
(Ν.4605/19).
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ Α’74/19.05.2017) ΜΔΡΟ Γ’ «ΗΓΡΤΖ ΣΖ Δ.Κ.Α.Π.Τ.» θαη
άξζ.47 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.4412/2016».
11. Σνπ Ν. 4497/2017, άξζξν 107 – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 171/13.11.2017)
12. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο
(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4α “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).
13. Σνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ Α’52/01.04.2019) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ......”, άξζ.43 «Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147) θαη άξζ.44 «Σξνπνπνίεζε θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ»
Β. Τις αποθάζεις:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 2/16.01.2020, Θέκα 29ν (εθηφο Ζ.Γ.) (ΑΓΑ:ΦΔΑΗ469073-4Η8), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα
«ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ηνπ Κε.Φ.Η.Απ.» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
2. Σελ ππ’ αξηζ. 94/10.02.2020 (ΑΓΑ:9ΓΣΤ469073-ΟΖ7), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
3. Σελ ππ’ αξηζ. 263/19.02.2020 (ΑΓΑ: Φ1ΔΓ469073-3Θ9) αλάιεςε πίζησζεο.
4. Σελ ππ’ αξηζ. 9/09.03.2020 ( ΑΓΑ:Φ9Σ2469073-Φ2Ζ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην θείκελν ησλ ππ’ αξηζ. 2954/13.02.2020 Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο επηηξνπήο.
5. Σελ ππ’ αξηζ. 649/22.05.2020, απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ
αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Σελ ππ’ αξηζ. 17/16.06.2020 (ΑΓΑ: 6ΤΠΠ469073-ΡΔΔ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 9143/05.06.20 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ αξρηθνχ άγνλνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, θαζψο ηελ έγθξηζε επαλάιεςεο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 15/2020 Γηαθήξπμεο
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Κε. Φ.Η.Απ.» CPV 37400000-2
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο έσο 14.290,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο Άπνςεο Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο.

2

20PROC007018989 2020-07-14
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ζηηο 04.08.2020, εκέξα Σξίηε θαη
ώξα 11:00 π. κ. από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2
Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 03.08.2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30’ κ.κ.
Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη
απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16), κέζα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο:
α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό
γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο Γηαθήξπμεο
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ)
ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή)
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί
απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα
εκπεξηέρεη ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 2,
ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:
 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε ζε δύν έληππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ
ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν έληππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο (ππό)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα
ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απόξξηςεο, ζε δύν έληππα (πξσηφηππν
θαη αληίγξαθν) θαζψο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν, πρ cd
Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα
έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε
ζπκπιήξσζε, αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ
επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε,
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ (ππφ)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ
ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ
πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα
ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ
ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
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Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη
αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά
ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ.
ρεηηθφ άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άξζ. 107, παξ.25. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Ν.4412/2016».
Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο
ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’: Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο».
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αλαζέηνπζα Αξρή

Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ηνπ Κε.Φ.Η.Απ. (CPV 37400000-2)

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο

14.290,00€ κε ΦΠΑ 17%

Υξεκαηνδόηεζε

 ΚΑΔ 9149
 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :263/19.02.2020 (ΑΓΑ: Φ1ΔΓ469073-3Θ9)

Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132,
Σκήκα Πξσηνθφιινπ)
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.)
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
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Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.

θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
03.08.2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30’ κ.κ.
04.08.2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ.

Σόπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
Γεκνζηόηεηα

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr )
 ζηελ ηζηνζειίδα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο
Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Σξίηε 14.07.2020
Μέρξη ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα
εθαηόλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο κέξεο (παξ. 4, άξζ.97 ηνπ
4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν
εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν
μερσξηζηφο
ζθξαγηζκέλνο
θάθεινο
κε
ηελ
έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζ. 93 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα πεξηέρεη:
α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ δείγκαηνο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην
Παξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη
κεηαμχ άιισλ φηη ν πξνζθέξνλ νηθνλνκηθφο θνξέο:
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Γελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζ.73 & 74
ηνπ λ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί
απνθιεηζκφο απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
- Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/2016
- Γελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππφ ηελ
επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
Δπηπξφζζεηα λα δειψλεηαη φηη:
- Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο 45/2020 θαη ηνπο
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο.
- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα ή αμίσζε απνδεκίσζεο γηα
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΣΔΗΟ»,
ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία.
- Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
- Δίλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρεη θάζε
δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο
θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζε.
-

Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν
ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ (άξζ.73 ηνπ λ. 4412/16) αθνξνχλ: α) ζηηο
πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, Ο.Δ.,Δ.Δ. ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γ..
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνλ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ., ε ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζηαηηθφ λφκηκν εθπξφζσπν. ηελ
πεξίπησζε ησλ Α.Δ. απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο
εηαηξίαο.
Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δελ
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα
δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.
Σέινο, λα πιεξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φιεο νη
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.
1599/1986 (Α’75) δείγκα ηεο νπνίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε,
επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
β) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
Πηζηνπνηεηηθφ επηκειεηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο
ΓΔΜΖ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα
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(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο).
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
γ) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 ην χςνο ηεο νπνίαο
ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ
πξνζθεξνκέλνπ/σλ είδνπο/εηδψλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο.
γ) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ
ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ηδίσο, (άξζ. 94
ηνπ Ν.4412/16), ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄.
Να αθνινπζείηαη ε αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο επί πνηλή απνξξίςεσο, κε
ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εληφο ηνπ νπνίνπ
ηνπνζεηείηαη κόλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα,
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ
ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν), θαζψο
επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην
ηηκψλ (άξζ.14 ηνπ Ν.3918/11). ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε δελ
ππάξρνπλ ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ νη ηηκέο ηνπο δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο πνπ είρε ζπκθσλήζεη ν θνξέαο
κε ηελ ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε γηα ηα ίδηα είδε (άξζ.47 ηνπ
Ν.4272/14).
ηελ Οηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηµή θαη ν
θσδηθφο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηµψλ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηφ ζα δειψλεηαη µε ππεχζπλε δήισζε
(Ν.1599/1986), θαζψο επίζεο λα θαηαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία
ηηκψλ πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά απφ πξνεγνχκελνπο
δηαγσληζκνχο, κε νπνηνλδήπνηε θνξέα.
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Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε EUR (άξζ. 95, λ.4412/16).
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε
πξνκήζεηαο ή αλά είδνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή ηηκή κνλάδνο αλά είδνο.
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ
ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή
δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζ. 102 ηνπ Ν 4412/16)
Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο.
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Διιεληθή

ΝΟΜΗΜΑ

Δπξψ (€)
1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα
γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ
ηερλννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο
δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή
επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο
πξνζθνξέο (άξζ. 90, παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16).
4. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη
πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ην
πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν δηαηππψλεη
επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή
κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»:
 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ
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ζπκθέξνληνο.
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή
πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο:
α) Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε.
β) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα.
γ) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή
ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ
πξνθνξηθψο ή γξαπηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα
πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.
ε) Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο
ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
δ) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.
Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο
παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ
ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.22713/50258 θαη ζην
email: promithion@xioshosp.gr

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
-ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ
ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
649/22.05.2020 απφθαζε, παξνπζία κφλνλ απηψλ πνπ ππέβαιιαλ
πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (άξζ.221 ηνπ
Ν.4412/16).
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξόζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη,
αιιά επηζηξέθνληαη.
Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε:

i) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.
 ii) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο, ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο (άξζ. 117, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16).
Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16,
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ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ
εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο
κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα
γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο (άξζ. 80 θαη άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16) ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο, εηο δηπινύλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ θαη
ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ πξνο αμηνιφγεζε.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 103 ηνπ Ν.4412/16.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
(παξ. 4, άξζ.105 ηνπ Ν.4412/16) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ
ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ
ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, 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. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ
καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16).
Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ
εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία
ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα
όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-ΔηαηάμεηοΟδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ 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 ΗΥ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά
θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
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Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ
απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ
ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ
ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή,
εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ
ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ
(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16)

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε.
- φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη
ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
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, ε νιηθή
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221
θαη 203 ηνπ Ν.4412/16).
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (άξζ.95, παξ.5),
σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
(άξζ. 350, παξ.3 & άξζ.375, παξ.7 ηνπ Ν.4412/16 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4605/19 άξζ.44)
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επί απηνχ εηζθνξά ππέξ
ΟΓΑ 20%.

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
- ΠΛΖΡΧΜΖ
- ΚΡΑΣΖΔΗ

Ο ΦΠΑ επί ηεο % ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα
βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα
ηεο παξάδνζεο.
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνβιέπνληαη:
- ζην
Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,
- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13)
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Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία
2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ
πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,
- θαζψο επίζεο θαη ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα
ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην
δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο
απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4%
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΗ

■ Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία
πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο
πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
■ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή, απφ
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
■ Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζ.127 ηνπ λ.4412/16 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ
πάξνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΔΓΓΤΖΔΗ

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016, άξζ.72.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα (30)
εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 72 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηώζεη ηελ
δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην
αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο
ηνπ άξζ.106 ηνπ λ.4412/16, κεηά απφ ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη 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 παξάιεςε.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε
θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ
φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε.

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ
γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11,
εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα
νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

α.α. ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ
Γ/ΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Αριθ. Πρωτ.: 2954/13.02.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»
ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
φμφωνα με τθν υπ’ αρ. 94/10-2-2020 απόφαςθ Διοικιτριασ, θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του
Κε.Φ.Ι.Απ κατακζτει τα κάτωκι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ
ΣΕΣΡΑΠΛΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΣΙΚΗ
ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ

χεδιαςμζνο για τθν εκγφμναςθ άνω και κάτω άκρων, Να είναι
εξολοκλιρου μεταλλικισ καταςκευισ, Να ζχει ενςωματωμζνο τιμόνι
ρυκμιηόμενο ςτο φψοσ, Να διακζτει δζςτρεσ κνιμθσ, Να διακζτει
ρφκμιςθ τθσ ακτίνασ περιςτροφισ των πεταλιϊν, Να διακζτει ρόδεσ
βάςθσ, Να διακζτει επιλογι κατεφκυνςθσ με κίνθςθ μπρόσ και πίςω.

2

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ηλεκτρικόσ ορκοςτάτθσ με χειροκίνθτο αμαξίδιο ενθλίκων με ςτιριξθ
ςτικουσ, κορμοφ, γονάτων και προςκζφαλο. Πλάτοσ κακίςματοσ 51
cm, μζγιςτο βάροσ χριςτθ 120 κιλά

1

ΕΛΛΗΠΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Επαγωγικό ςφςτθμα αντίςταςθσ. Βάροσ τροχοφ: 18-22 kg. Σεχνολογία
Extended Motion. Μικοσ διαςκελιςμοφ:45-48 cm. Μζγιςτο βάροσ χριςτθ:
150 kg. Ροδάκια μεταφοράσ.

1

3
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4

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

Ηλεκτρικό μοτζρ AC: 4,0 CHP, Αντικραδαςμικό δάπεδο, Μζγιςτο βάροσ
χριςτθ: 150 kg. Ροδάκια μεταφοράσ. Διαςτάςεισ επιφάνειασ τρεξίματοσ
(ΜxΠ): 153 x 55 cm.

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Movement
Assessment Battery for Children Second Edition (Movement ABC-2)

Complete kit: Includes examiner's manual, intervention manual, full set of
manipulables, 25 each of age band 1, 2 and 3 record forms and 50
checklists with instructions in a case

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ DTVP-3:

Third Edition complete kit

6

Developmental Test of Visual

1

1

1

Perception
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Sensory Profile 2
7

and Adolescent/Adult Sensory Profile

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Beery-Buktenica
8

Complete Starter Kit

1

Sixth Edition (Beery VMI)

Developmental Test of Visual-Motor
Integration.

Η επιτροπι
Μαρία Παραδείςθ
Διμθτρα Σςαροφχα
Ιωάννθσ Δογρουλάκθσ

15
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ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΟΟΣΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΜΕ ΥΠΑ

1

3.700,00€

1

4.000,00€

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ
1

ΣΕΣΡΑΠΛΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΣΙΚΗ
ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ

2

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3

ΕΛΛΗΠΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1

1.900,00€

4

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

1

2.500,00€

1

1.240,00€

1

300,00€

1

460,00€

1

190,00€

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Movement
5

Assessment Battery for Children Second Edition (Movement ABC-2)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ DTVP-3:

6

Developmental Test of Visual
Perception
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Sensory Profile

7

2 and Adolescent/Adult Sensory
Profile

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΣΕΣ Beery8

Buktenica Developmental Test of
Visual-Motor Integration.

 Τ Ν Ο Λ Ο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σφπνο Γέλλεζεο:

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Σει:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

(3)

α. φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ

νξγάλνπ ή πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα
κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ (φπσο νξίδεηαη ζην άξζ.73 ηνπ
Ν.4412/2016, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην εγθαηάζηαζήο κνπ).
β. φηη δελ έρσ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ
φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ. φηη δελ ηειψ ππφ πηψρεπζε ή δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειψ
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρσ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθνκαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ.
17
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δ. φηη δελ έρσ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
ε. φηη δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε
ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα.
ζη. φηη δελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016
δ. φηη δελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
ε. φηη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο πξφσξε θαηαγγειία ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.
ζ. φηη δελ έρσ ν ίδηνο ή ζπλδεφκελε κε κέλα επηρείξεζε, παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή θαη’
άιινλ ηξφπν εκπιαθεί ζηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο
η. φηη δελ έρσ θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη φηη δελ έρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
θ. φηη δελ ήκνπλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
δηθαηνινγεηηθά.
ι. φηη δελ έρσ επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, δελ έρσ απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα κνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή δελ έρσ παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
κ. φηη δελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016.
λ. φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ είλαη …………….κε
πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
μ. φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ
ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία:

/

/

Ο – Ζ Γει………

(Τπνγξαθή θαη θξαγίδα)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη
ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ
ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή
ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

18

20PROC007018989 2020-07-14

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε επσλπκία ………………………………, θαη έδξα επί ηεο νδνύ
………………………………….,
αξηζ.
……....
,
ΣΖΛ.:
…………………….,
FAX:
………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: ………………….., ΓΟΤ:
…………………………..

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΦΠΑ 17%

1
2
…….
…….
 Τ Ν Ο Λ Α

……/……/2020
Ο ςυμμετζχων Οικονομικόσ Φορζασ
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