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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

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

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
ΚΤΛΗΣΔΗΟ
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2
ΥΗΟ
82132
ΔΛΛΑΓΑ
EL 413
2271350258
2271044311
promithion@xioshosp.gr
Β.ΠΑΓΟΤΓΖ
www.xioshosp.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» είλαη ΝΠΓΓ θαη αλήθεη
ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
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 ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. (πζηεκηθφο αξηζκφο 93003)
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ δαπάλε γηα ηελ πίζησζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ΚΑΔ 1311 θαη
ΑΑΜΓ 905/2020.
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πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

1.3

είλαη ε πξνκήζεηα ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΑΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ γηα ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο

ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 28203,02€
(25992,08 γηα αλαιψζηκν πιηθφ ρεηξνπξγείνπ θαη 2210,95 γηα δηαηάμεηο ελδνζθνπίαο θαη ελδνρεηξνπξγηθήο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γ.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV
33162200-5, 33168000-5) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Πνζφηεηεο)
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα
δεηνχκελα είδε αιιά ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο.
Θεζκηθφ πιαίζην

1.4

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 άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
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,
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”,
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-

-

-

Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
Σν ΠΓ 39/17 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».
Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ’ αξηζκφλ 56902/215//02-06-17 (Β’
1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).».
Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ’ αξηζκφλ 57654//23-05-17 (Β’ 1781)
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.»
Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ππ’αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016»

-

Σνπ Ν.4542/1-6-2018 Ρπζκίζεηο ΔΚΑΠΤ

-

Σνπ Ν.4605/2019 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412 – πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ

-

ησλ 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.

-

Σελ κε αξηζ.4425/15-3-2019 ελεκέξσζε ηεο ΔΚΑΠΤ γηα ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ 6/1-3-19
απφθαζε ηνπ Γ..

-

ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξ.15/21-05-20 απφθαζε Γ.. θαη
ηελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο κε ηελ αξ.8/15-3-19 απφθαζε Γ..
ηηο απφ 27/3/19 θαη 30/4/19 δηαβνπιεχζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ.16/30-5-19 απφθαζε Γ..,
Σελ κε αξ.17/19-6-20 απφθαζε ηνπ Γ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 17-08-20 θαη ψξα 23:00 κ.κ
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr , ηελ 21-08-20, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ
1.6

Γεκνζηφηεηα

Α. (Γηαηεξείηαη κφλν γηα ιφγνπο αξίζκεζεο)
Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν
Η προκιρυξθ και τν 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 θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :
1. Δθεκεξίδα ΥΗΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
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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 δεκνζηεχζεσλ
Ζ δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.3547/07 άξ.4 θαη Ν.3801/09 άξ.46.
1.7

Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

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.
2.
2.1

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα:
1.
2.
3.
4.
5.

ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο (ΑΓΑΜ…………..)
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 - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο
ιεο 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 δέθα (10) 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
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
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εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε
κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 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 έμη (6) 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.
ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιψζζα
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. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..
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).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν
αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 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 θξάηε`κέξε 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
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 νπ 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 θαη επί πνηλή απφξξηςεο 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,
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ε) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 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.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 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.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν.
2.2.2 Δγγχεζε 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 ζε
πνζνζηφ 2% ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.
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 20-09-2021 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 ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.4497/2017 (Α΄171)
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 Λφγνη απνθιεηζκνχ
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
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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. ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 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
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.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.
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2.2.3.2. ηαλ 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. Καη' εμαίξεζε ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ
πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
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,
(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 2.2.9.2 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,
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(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.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα 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
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
2.2.3.5. 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
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. 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.
Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα ηξία
ηειεπηαία έηε ίζν κε ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ΦΠΑ.
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαηάινγν θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ 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 ISO εθφζνλ απαηηνχληαη/δεηνχληαη.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
ηα πιαίζηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
επηηξέπεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζε ππεξγνιάβν.
Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πξνζθνξάο απφ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε.
2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
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 Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ
παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ 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 φηη ζην Μέξνο ΙV (Κξηηήξηα Δπηινγήο) ηνπ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα
ζπκπιεξψζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ Δλφηεηα α (Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο), ρσξίο λα
ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ ελ ιφγσ Μέξνπο.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
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.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
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 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ή ΣΔΤΓ
αληηζηνίρσο.
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
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 2.2.3.1,
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 θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή
ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ
ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο
θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
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 φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ
νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί
ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.

Σελίδα 14

20PROC007028507 2020-07-15
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 Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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
θαηάινγν θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.
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 ηα ελ ηζρχ ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά.
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.

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο
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Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο αλά νκάδα/ηκήκα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά αιιά ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά
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.
2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
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, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη
απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α.
56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
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 9 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.
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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 ειεθηξνληθά 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]
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 εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, 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.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη
λα 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 ειεθηξνληθή 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 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο 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. Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα II),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
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2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο (Δηδηθνί φξνη) -Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, κέξνο Β΄ ηεο Γηαθήξπμεο, 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.
ηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ
επηηξέπεηαη λα αλαζέζνπλ ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο.
2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο.
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί
λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν
“νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή pdf.]
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ 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. (παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016)
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ έπ
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ν θσδηθφο θαη ε ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκψλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ΠΣ ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη
ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα δειψλεη φηη ην είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη
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
φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016).
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12)
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
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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 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
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 πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) 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 είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
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:
1. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ζηηο 21-08-20 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ
2. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
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 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
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) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα
κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη
εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε
ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, , ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016
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ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία
κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4
ηεο παξνχζαο.

3.2

Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
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.
ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ , 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) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ 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 ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
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.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 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
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είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο

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, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ
επφκελε παξάγξαθν 3.4.
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. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .
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.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε
πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ
ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη
ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζ. 56902/215 Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φιν ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φιν 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.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Δγγπήζεηο (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
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 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

πκβαηηθφ 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 ζχκβαζεο

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
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

(δηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο)

4.5

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο 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 κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο

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
Σξφπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν
Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο..
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ 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 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν
44 ηνπ Ν.4605/19)
β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
γ) 2% ππέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά ηελ αθαίξεζε
φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ θφξνπ).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 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 παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
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
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 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.
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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.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

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), λα θαηαζέζεη πξνζθπγή 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
Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ

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 3 (ηξηψλ) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ζηνλ αλάδνρν 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 κία (1) εξγάζηκε εκέξα 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.
6.2

Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ

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 θαη ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία
παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
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 πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 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 ησλ 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.
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο)
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.
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 φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθφ

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

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 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.
Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

α.α ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ ΔΛΔΝΗ
Γηεπζχληξηα Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
– Αληηθείκελν ζχκβαζεο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ) & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ (απαηηήζεηο,
εηδηθνί φξνη)
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΑΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
2. Σν εθηηκψκελν πνζφ αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 24105,15 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 28203,02€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17%.( ΠΗΝΑΚΑ Α θαη ΠΗΝΑΚΑ Β)
Α ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ-ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ -Π/Τ 25992,08

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

(Small)

10

167

(Medium)

15

250,5

(Large)

25

417,5

(Xlarge)

20

334

20

438

20
30

438
657

10

102,67

30
10

127,5
50

Α/Α
1.

ΔΙΓΟ
Κνπζηνχκηα ( παληειφληα – πνπθάκηζα ) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.

Μπινχδεο - Ρφκπεο ρεηξνπξγείνπ πνιιαπιψλ
πθαζκάηηλεο – αδηάβξνρεο - πξάζηλεο: Large.

ρξήζεσλ

2.

ρξήζεσλ

3.

Μπινχδεο - Ρφκπεο ρεηξνπξγείνπ πνιιαπιψλ
πθαζκάηηλεο – αδηάβξνρεο - πξάζηλεο:Υ Large.
ακπφ-ηζφθαξα Νν 36 έσο θαη Νν 47

,
,

5.
6.
7.
B.

Υεηξνπξγηθά πεδία – ηκαηηζκφο απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο
ΠΑΚΔΣΑ Ω.Ρ.Λ.
Παθέην Χ.Ρ.Λ
Αηκνζηαηηθή – ειαζηηθή ηαηλία Esmark, ηζραηκηθήο πεξίδεζεο,
απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεο.
Πξνζηαηεπηηθφ γαιάθησκα δέξκαηνο.
Απηνθφιεηα επηζέκαηα δηαθαλή θαη κε
Φιεβνθαζεηήξσλ - θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ

α).

8Υ9cm

500

34

β).

6 x 7cm
10 x 12cm

500
500

12,65
23,4

γ).
δ).

10 x 25cm
8,5 x 11,5cm

500
500

43,4
34

4.
Α.
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8.

9.

10.
11.

12.
β).
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
Α.
Β.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

Απηνθφιιεηνο, ππναιιεξγηθφο, εκηειαζηηθφο θνξέαο γάδαο
25*10cm
30*10cm
χζηεκα ππνθιεηδίνπ – ζθαγγηηηδηθήο παξνρήο
Γηπιήο ξνήο
Σξηπιήο ξνήο
Υεηξνπξγηθά καραηξάθηα - ιάκεο.
α). Κάιπκκα - ραξηί ζπζθεπαζίαο ζεη απνζηείξσζεο
45 x 45cm
ΓΙΑΘΔΡΜΙΔ - Μαραηξίδηα/ειεθηξφδηα δηαζεξκίαο θνπήο θαη
αηκφζηαζεο
Φίιηξν απνζηείξσζεο χδαηνο γηα ηελ απνθπγή
ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ
Οξζνζθφπηα – νξζνζηγκνεηδνζθφπηα κηαο ρξήζεσο
130mm*17mm*21mm
250mm*17mm*21mm

76
80

25
10
2500

154,75
64,8
250

500

89

50

255

10

1400

10
10

52,5
52,5

10
10

79,5
315

20

23,78

1000

159,6

120
120
200

1788
1788
130

100
100
100

74,9
74,9
134

100
100
5

68
68
100

100
100
100
120

94
94
94
376

120
50

327,6
136,5

300

372

ησλ

Πξσθηνζθφπην.
εη θηξζψλ θάησ άθξσλ
Οθζαικνινγηθφ ιεπθνπιάζη δηαθαλή, ππναιιεξγηθφ κε
ειαζηηθφηεηα.
Οθζαικνινγηθά ρεηξνπξγηθά ηξηγσληθά ζπνγγίδηα απνζηεηξσκέλα
κε πιαζηηθή ιαβή.
Ιμσδνειαζηηθφ νθζαικνινγηθφ πιηθφ.
1,8%.
3,0%.
Βειφλα πδξνδηαρσξηζκνχ 27 GA.
Βειφλα πξνζζίνπ ζαιάκνπ 25-27-30G.
25G
27G
30G
Βειφλα θαςνπιφξεμεο 25-27G.
25G
27G
Βειφλε δηάλνημεο δαθξπτθψλ πφξσλ.
Κάλνπια θπζηενηφκνπ 23-25-27G.
23G.
25G.
27G.
Μαραηξίδηα θαθνηξπςίαο 15*.
Μαραηξίδηα θαθνηξπςίαο 2,75 έσο 3,0mm
2,75mm
3,0mm
ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο
15-20ml.
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28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
α).
39.
40.
41.
Γ.
42.
43.
44.
1.
Α.
2.

3.
4.

ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο
500ml.
Κπζηνηφκνη επζείο ή θεθακέλνη 23 – 25 – 27g.
23g
25g
27g
Απνξξνθεηηθνί ζπφγγνη.

150

1200

100
100
100
1000

153
153
153
40

5
20
15

150
227
675

500
250
250
200
200
5

125
77,5
85
88
110
100

20

100

Νάξζεθαο δαθηχισλ απφ αινπκίλην δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ.

10

50

πξξαπηηθφ δέξκαηνο
7*4mm
Οδεγφο δηάλνημεο θαξπηαίνπ ζσιήλα
Μαραηξίδην θαξπηαίνπ ζσιήλα.
Κνπβέξηα ζέξκαλζεο ( ελειίθσλ & βξεθψλ )

50
2
5

252
640
725

20
10

140
50

10

98

3

822

3
3
1

720
720
500

2
2
2

480
760
920

ΜΔΦΠΑ 17%

22215,45
25992,08

Δπηζέκαηα δαθξπτθψλ ζεκείσλ γηα μεξνθζαικία & επηθνξά.
Υξσζηηθή πεξηθαθίνπ BLUE DEMETHYLENE.
Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο 2 έσο 7mm
Πιαζηηθά θπηία παξαζθεπαζκάησλ.
180ml.
250ml.
500ml.
1000ml.
1500ml.
Σαηλία πνιπνπξεζάλεο κε θηλεηφ θνξέα
Πνιπεζηεξηθή ζπλζεηηθή
νξζνπεδηθή ηαηλία (δηάθνξεο
δηαζηάζεηο).

Γηαζηνιείο/άγθηζηξα έιμεο ίξηδνο
ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ-ΤΚΔΤΩΝ-ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΗΧΓΗΟΤΥΧΝ ΛΔΚΔΓΧΝ
ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ
Αηκνζηαηηθφ πγξφ
Αηκνζηαηηθφ επίζεκα ζηεγαλνπνίεζεο
4,5cm x 4,5cm
4,5cm x 9,0cm
Πψκα γηα νξζνπξσθηηθά ζπξίγγηα
Βηνινγηθή θφιια αηκφζηαζεο.
1,5ml
3ml .
5ml .

ΤΝΟΛΟ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ
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1
2
3
4

Β ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ - ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ Π/Τ 2210,95
ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ - ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ
Δλδνζθνπηθφο βξφγρνο κηαο ρξήζεσο ( ΛΟΤΠΔ ).
Ν* 2/0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm
Δλδνζθνπηθνί θπξηνί θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο
31mm
χζηεκα δηαπξσθηηθήο επεκβαηηθήο ελδνζθφπεζεο
Δξγαιείν ιαπαξνζθνπηθήο ππνβνήζεζεο.

5

232,5

2
1
1

807,2
500
350

MEΦΠΑ 17%

1889,7
2210,95

ΤΝΟΛΟ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

Πξνζθνξέο δχλαηαη λα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Γηάξθεηα ζχκβαζεο έλα (1) έηνο.
Παξαηάζεηο: ε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
ΜΔΡΟ Β- ΑΠΑΙΣΗΔΙ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΜΑΓΑ Α) ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
Οη θάησζη εηδηθνί φξνη αθνξνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ θαη ζθνπφ έρνπλ
ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ θαη ηελ νξζή πξνκήζεηα
απηψλ απφ ην Ννζνθνκείν:
•

Να πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά.

•

Σα πξντφληα λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark.

•
Να πξνζθνκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θιηληθέο κειέηεο, θαηά πξνηίκεζε ηπραηνπνηεκέλεο,
δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο.
•

Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 2 εηψλ.

•
Σν θαθφ απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ ζα απνηειεί
ιφγν απφξξηςεο.
•

Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ Ννζνθνκείσλ πνπ ήδε πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ.

•
Τπεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη ην
εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά).
•
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο ζηα Διιεληθά Γεκφζηα,
ηξαηησηηθά θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ
πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε
φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε-απφζπξζε πξντφληνο, ή κεηά απφ ηελ
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ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ» (Λεπθή
Κάξηα).
•
Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, πνπ λα
αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε θαηαζθεπάζηξηα
εηαηξεία ζα δεζκεπηεί λα ηελ πξνκεζεχζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ηεο
ζχκβαζεο.
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ
1. Κνπζηνχκη ( παληειφλη – πνπθάκηζν ) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Κνπζηνχκη ( παληειφλη & πνπθάκηζν) UNISEXαπφ χθαζκα TOPCOT δηπιήο φςεσο&CLASSICVκε
ιαηκφθνςε, κε ηζέπεο(κέζα – έμσ),κε ιάζηηρν ή θαθαξφια ζηε κέζε,ππναιιεξγηθά θαη αληηζηαηηθά,
δηαθφξσλ κεγεζψλ(S,M,L,XL) θαη ρξσκάησλ.
Να πιέλνληαη ζην πιπληήξην θαη λα είλαη κεγάιεο αληνρήο θαη λα κελ καδεχνπλ θαη μεβάθνπλ..
Να είλαη ρξψκαηνο πξάζηλν θαη κπιε ζθνχξν.
2. Μπινχδεο - Ρφκπεο ρεηξνπξγείνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ , πθαζκάηηλεο – αδηάβξνρεο.
Μπινχδα ρεηξνπξγείνπ κε αιιεινθαιππηφκελε πιάηε κε θνξδφληα, κπξνζηηλφ ηκήκα θαη καλίθηα ζε
χθαζκα θξάγκα πγξψλ θαη ζσκαηηδίσλ θαη καλζέηα ειαζηηθή.
Μπινχδα κεγάιεο αληνρήο, ππναιιεξγηθέο, αληηζηαηηθέο, κεγάιε αληνρή ζην πιχζηκν, ρσξίο λα μεβάθεη θαη
κε πξνζηαζία απφ ηελ δηήζδεζε αίκαηνο, πγξψλ θαη παζνγφλσλ ηψλ. Να είλαη ρξψκαηνο πξάζηλν ζθνχξν.
ΜεγέζνποLarge – Xlarge.
3. ακπφ – ηζφθαξα ρεηξνπξγείνπ.
ακπφ ρεηξνπξγείνπ απφ ρπηή πνιπνπξεζάλε ( καζίθ ) κε πιατλέο ηξχπεο αεξηζκνχ.
Αληηνιηζζεηηθά – αλαηνκηθά – αληηζηαηηθά κε ζχζηεκα θξαδαζκψλ ζηε θηέξλα γηα πνιχσξε ρξήζε θαη
νξζνζηαζία.
Να πιέλνληαη ζην πιπληήξην ζηνπο 90*C θαη λα απνζηεηξψλνληαη.
Μεγέζνπο Ν*36 έσο θαη Ν*47.
4. Υεηξνπξγηθά πεδία – ηκαηηζκφο απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο
Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο :
Ο Υεηξνπξγηθφο Ηκαηηζκφο κηαο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ –
Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ- ΔΝ 13795 1-2-3 πεξί ρεηξνπξγηθνχ ηκαηηζκνχ.
Δπηπιένλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη :
•

Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ non woven ψζηε λα είλαη ππναιιεξγηθφ.

•
Να είλαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν, ρσξίο ηλίδηα, κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, κεησκέλε κεραληθή
κλήκε, λα κελ παξάγεη ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ θαη αληαλαθιάζεηο, κε κεγάιε αλνρή ζηηο κεραληθέο
θαηαπνλήζεηο γηα άλεζε ζην ρεηξνπξγείν.
•
Θα πξέπεη λα κελ αθήλεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα ( ρλνχδη ) θαηά ηελ ρξήζε θαη λα κελ γίλεηαη
εχζξππηνο κεηά απφ δηαβξνρή.
•
πνπ ππάξρεη απηνθφιιεηε ηαηλία, απηή λα εθαξκφδεη κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζην δέξκα θαη λα
κελ μεθνιιάεη αλ δηαβξαρεί.
•
Τπεξαπνξξνθεηηθφ, καιαθφ, πγξναπσζεηηθφ, λα θαιχπηεη ηνλ αζζελή θνληά ζην δέξκα ηνπ θαη λα
παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή άλεζε γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.
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•
ε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εμσηεξηθά λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα ζηνηρεία παξηίδαο,
θαηαζθεπαζηή, κέζνπ απνζηείξσζεο, εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο, θαζψο θαη λα θέξεη
εηθνλνγξάθεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη πεξηγξαθή απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα απνθπγή ιαζψλ.
•

Να θέξνπλ ζήκαλζε CE MARK ζηε ζπζθεπαζία.

•

Να κελ πεξηέρεη ιάηεμ πνπ είλαη αιιεξγηθφ.

•
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη δηπισκέλε θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ην άλνηγκά
ηεο κε άζεπηε ηερληθή, λα είλαη κία θαη ην θάιπκκα ηξαπεδηνχ ζηα παθέηα. ηκαηηζκνχ λα πεξηιακβάλεη φια
ηα άιια πιηθά, ψζηε αλνίγνληαο ην λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, κε δείθηε απνζηείξσζεο.
•

Να θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθφ θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξν εχθιεθην.

•

Να δηαηείζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία

Ω.Ρ.Λ. ΠΑΚΔΣΑ
Α). Παθέην Ω.Ρ.Λ.


Απφ πιηθφ non woven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:



1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.



2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.


3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ

Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
1 θάιπκκααπηνθφιιεην 195*280cmκε απνξξνθεηηθή, αληηκηθξνβηαθή
ελίζρπζε & ζηεξίγκαηα ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ.


1θάιπκκα θεθαιήο απηνθφιιεην 110*80cm.



1 εμσηεξηθφ-πεξίβιεκα θαιπκκα ηξαπεδηνχ 200*130cm.



1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo.

5. Αηκνζηαηηθή – ειαζηηθή ηαηλία Esmark, ηζραηκηθήο πεξίδεζεο, κηαο ρξήζεοδηαθφξσλ δηαζηάζεσλ.
6. Πξνζηαηεπηηθφ γαιάθησκα δέξκαηνο.
Να ιεηηνπξγεί ζαλ αφξαην γάληη, λα εκπνδίδεη ηελ δηείζδπζε κηθξννξγαληζκψλ θαη λα πξνθπιάζζεη ην
δέξκα απφ εξεζηζκνχο θαη αιιεξγίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επίδξαζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ &
εξεζηζηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Να απνξξνθάηαη γξήγνξα ρσξίο λα αθήλεη ίρλε ιηπαξφηεηαο ζην δέξκα, λα
κελ παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θπζηθήο δηαπλνήο, λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην ελδηάκεζν πιχζηκν ηνπ
δέξκαηνο θαη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ γηα 6 ψξεο.
7. Απηνθφιεηα επηζέκαηαδηαθαλή θαη κε
Β. Φιεβνθαζεηήξσλ - θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ
α). Γηαθαλή απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα θάιπςεο θιεβνθαζεηήξσλ.
Να είλαη ζπλδπαζκφο καιαθήο πθαζκάηηλεο απηνθφιιεηεο ηαηλίαο θαη δηάθαλνπο θηικ.
Με εγθνπή θαη 2 έμηξα απηνθφιιεηεο πθαζκάηηλεο ηαηλίεο.
Με ράξηηλν πεξηζψξην πεξηκεηξηθά ηνπ θηικ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε εθαξκνγή κε δηάζηαζε 8Υ9cm.
β). Απνζηεηξσκέλν επίζεκα απφ δηάθαλν απηνθφιιεην θηικ πνιπνπξεζάλεο δηαπεξαηφ ζηελ αλαπλνή ηνπ
δέξκαηνο, κε ππναιιεξγηθή αθξπιηθή θφιια.
Με ράξηηλν πεξηζψξην (θνξλίδα) θαζ’ φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ θηικ, ρσξίο λα θνιιά ζηα γάληηα, κε εγθνπή
θαη εηηθέηα αλαγξαθήο ζηνηρείσλ θαη δηαζηάζεσλ:6 x 7cm&10 x 12cm.
γ). Γηαθαλή απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα θάιπςεο θαζεηήξσλ (θεληξηθψλ – επηζθιεξηδίσλ) απφ θηικ
πνιπνπξεζάλεο.
Με ράξηηλν πεξηζψξην πεξηκεηξηθά ηνπ θηικ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε εθαξκνγή.
Με απηνθφιιεηε εηηθέηα αλαγξαθήο ζηνηρείσλ.
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Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο δηαζηάζεηο:
10 x 12cm,
10 x 25cm,
15 x 20cm.
8. Απηνθφιιεηνο, ππναιιεξγηθφο, εκηειαζηηθφο θνξέαο γάδαο.
Γηαζηάζεηο:10*10cm,15*10cm, 20*10cm, 25*10cm, 30*10cm.
9. χζηεκα ππνθιεηδίνπ – ζθαγγηηηδηθήο παξνρήο (δηπιήο & ηξηπιήο ξνήο).
Καζεηήξα αθηηλνζθηεξφ δχν θαη ηξηψλ απιψλ απφ καιαθή ηαηξηθή πνιπνπξεζάλε κε ιεία επηθάλεηα πνπ λα
κελ ηζαθίδεη θαηά ηελ ρξήζε.
Να θέξεη αθηηλνζθηεξέο δηαβαζκίζεηο θαη δηαθφπηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο.
Να πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 7Fr θαη κήθνο 20cm ή δηάκεηξν 7Fr θαη κήθνο 30cm ή ζε δηάκεηξν 8,5Fr θαη
κήθνο 20cm ή ζε δηακεηξν8,5Fr θαη κήθνο 30cm.Να πεξηέρεη βειφλα παξαθέληεζεο 18G,
θιεβνθαζεηήξα18G, ζπξκάηηλν νδεγφ ΄΄ J ΄΄, δηαζηνιέα, πψκαηα θαη πηεξχγηα ζπξξαθήο.
Να θέξεη ζχξηγγα αζθαιείαο ηχπνπ Raulerson, γηα ηελ απνθπγή πλεπκνληθήο εκβνιήο θαη ηε δπλαηφηεηα
δηέιεπζεο ηνπ νδεγνχ ζχξκαηνο δηα κέζνπ ηεο ζχξηγγαο.
10. Υεηξνπξγηθά καραηξάθηα - ιάκεο.
Απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κηαο ρξήζεσο, απφ αλνμείδσην αηζάιη, κε εκεξνκελία ιήμεσο θαη
λα πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε 10,11,15,20,21.
11. α). Κάιπκκα - ραξηί ζπζθεπαζίαο ζεη απνζηείξσζεο (δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ) WOVEN & CREPE.
Πξνδηαγξαθέο Non Woven :
Υαξηί απνζηείξσζεο non woven γηα ηε ζπζθεπαζία πιηθψλ (ηκαηηζκνχ – εξγαιείσλ) πξνο απνζηείξσζε κε
αηκφ θαη νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ. Απφ πιέγκα ηλψλ θπηηαξίλεο θαη πνιπεζηέξα , βάξνπο 57 gr/m³.
Να είλαη αδηάβξνρν κε πςειή κεραληθή αληνρή ζε εθειθπζκφ, ζε ζηεγλή (2,1 Kn/m) θαη πγξή(1,7 Kn/m)
θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO1924-2, ISO3781, ISO2758. Να δηαζέηεη πςειή αλαπλεπζηηθφηεηα
έσο 18L/mn/1dm2 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO12625-3 πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίδεη ηε ζπγθέληξσζε
πγξαζίαο ζηα εξγαιεία θαη λα εληζρχεη ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ απνζηεηξσκέλσλ παθέησλ. Να έρεη απαιή
πθή, είλαη εχθακπην, ηπιίγεηαη εχθνια θαη κελ δαξψλεη κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεη ηελ άζεπηε ηερληθή
ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να κελ απειεπζεξψλεη κηθξνζσκαηίδηα θαηά ην άλνηγκα ησλ παθέησλ, λα είλαη άνζκν
θαη κε ηνμηθφ. Να θαηαηεζεί ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο πνπ ζα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ επη πνηλή
απφξξηςεο.
45 x 45cm
12. ΓΙΑΘΔΡΜΙΔ - Μαραηξίδηα/ειεθηξφδηα δηαζεξκίαο θνπήο θαη αηκφζηαζεο.
β). Ζιεθηξφδην/δηαζεξκία κε φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ κε θσηηζκφ πεδίνπ.
13. Φίιηξν απνζηείξσζεο χδαηνο γηα ηελ απνθπγή ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.
Με δηπιή κεκβξάλε supor 0.2κm, επηθαιπκκέλν κε βαθηεξηνζηαηηθφ πιηθφ, δηάξθεηαο 14 ή 31 εκεξψλ, κε
εηδηθφ πξνζαξκνγέα.
Να ζπλνδεχεηαη απφ θιηληθέο κειέηεο θαη validationguide.
14. Οξζνζθφπηα– νξζνζηγκνεηδνζθφπηα κηαο ρξήζεσο.
Οξζνζθφπην κήθνπο 130mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 17mm & εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 21mm.
Οξζνζθφπηνζηγκνεηδνζθφπην κήθνπο 250mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 17mm & εμσηεξηθήο δηακέηξνπ
21mm.
15. Πξσθηνζθφπην.
Υεηξνπξγηθφ/εμεηαζηηθφ πξσθηνζθφπην, απηνθσηηδφκελν κηαο ρξήζεσο, επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ
πξσθηηθψλ ηνηρσκάησλ, κήθνπο ζσιήλα 65-90mm, κε ζηφκην εηδηθφ γηα βηνςίεο, ζεξαπείεο ζθιήξπλζεο
ησλ αηκνξξντδσλ, εληνκέο ησλ ελδνπξσθηηθψλ αηκαησκάησλ.
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16. εη θηξζψλ θάησ άθξσλ.
εη εθξίδσζεο θιεβψλ κηαο ρξήζεο, απνηεινχκελν απν ζχξκα επηθαιπκκέλν κε ζπκπνιπκεξέο γηα απνθπγή
ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηελ ρξήζε θαη 3 θεθαιέο δηακέηξνπ 9, 12 θαη 15mm.
17. Οθζαικνινγηθφ ιεπθνπιάζη δηαθαλή, ππναιιεξγηθφ κε ειαζηηθφηεηα.
18. Οθζαικνινγηθά ρεηξνπξγηθά ηξηγσληθά ζπνγγίδηα απνζηεηξσκέλα κε πιαζηηθή ιαβή.
19. Ιμσδνειαζηηθφ νθζαικνινγηθφ πιηθφ.
Α. Ημσδνειαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ Θεητθή Υνλδξντηίλε θαη Ταινπξνληθφ Νάηξην: Να πεξηέρνπλ
ζεητθήρνλδξντηίλε 4% θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ λαηξίνπ λα είλαη 1,8%.θαη λα έρνπλ Μνξηαθνχ
Βάξνπο 1,7 εθαηνκκχξηα Daltons. Σν ph λα είλαη 7.2±0.4, ε νζκνκνξηαθφηεηα πεξίπνπ 315 mOsm/kg θαη ην
ημψδεο 75.000 mPas κε απφθιηζε 35.000 mPas ζε ξπζκφ θαηάηκεζεο αλά 1 sec-1 (ζε ζεξκνθξαζία 25 C). Ζ
πνζφηεηα θαηά ηεκάρην λα είλαη 1,5ml.
Β. Ημσδνειαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ζεητθή Υνλδξντηίλε θαη Ταινπξνληθφ Νάηξην : Να πεξηέρνπλ
ζεητθήρνλδξντηίλε 4% θαη Μνξηαθνχ Βάξνπο 22.500 Daltons θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ λαηξίνπ
λα είλαη 3% θαη Μνξηαθνχ Βάξνπο πάλσ απφ 500.000 Daltons. Σν ph λα είλαη 7,25±0,25, ε
νζκνκνξηαθφηεηα πεξίπνπ 310 mOsm/kg θαη ην ημψδεο 40.000 mPas κε απφθιηζε 20.000 mPas ζε ξπζκφ
θαηάηκεζεο αλά 2 sec-1 (ζε ζεξκνθξαζία 25 C). Ζ πνζφηεηα θαηά ηεκάρην λα είλαη 1,5ml.
20. Βειφλα πδξνδηαρσξηζκνχ27GAngled.
21. Βειφλα πξνζζίνπ ζαιάκνπ 25-27-30G.
22. Βειφλα θαςνπιφξεμεο 25-27G.
23. Βειφλε δηάλνημεο δαθξπτθψλ πφξσλ.
24. Κάλνπια θπζηενηφκνπ 23-25-27G.
25. Μαραηξίδηαθαθνηξπςίαο 15*.
Μαραηξίδην 15* κνηξψλ κηαο ρξήζεο κε ρεηξνιαβή απφ ηαηξηθφ ράιπβα γηα πιάγηα είζνδν ζηνλ πξφζζην
ζάιακν βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ.
26. Μαραηξίδηα θαθνηξπςίαο.
Μαραηξίδην θαθνζξπςίαο κηαο ρξήζεο θεθακέλν, 2,75mm.,3,0mm. Με άλσ θαη θάησ θνπηηθά ζεκεία , απφ
ηαηξηθφ ράιπβα κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ γηα νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο , εηδηθή επίζηξσζε θαηά ησλ
αληαλαθιάζεσλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη εηδηθή ζήκαλζε ζηα 2mm ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπηηθήο
αμηνιφγεζεο απφ ην ρεηξνπξγφ ηνπ βάζνπο ηεο ηνκήο.
27. ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο.
ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο ηζφηνλν, κε παξφκνηα ζχλζεζε θαη PH
φπσο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απνθιεηζηηθά γηα ελδνθζάικηα ρξήζε ζε ζπζθεπαζία ησλ 15 - 20ml.
28. ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο 500ml.
ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο ηζφηνλν ζε πιαζηηθφ ζάθν, πνπ λα κπνξεί
λα ηνπνζεηεζεί εληφο κεραλήκαηνο θαθνζξπςίαο γηα ηε δεκηνπξγία ειεγρφκελεο πίεζεο ηνπ πξνζζίνπ
ζαιάκνπ ηνπ νθζαικνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξάθηε, κε παξφκνηα ζχλζεζε
θαη PH φπσο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ. Να πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία θαη νξγαληθέο νπζίεο,
εκπινπηηζκέλν κε γινπηαζηφλε, δηηαλζξαθηθφ λάηξην θαη δεμηξφδε απνθιεηζηηθά γηα ελδνθζάικηα ρξήζε ζε
ζπζθεπαζία ησλ 500 ml.πκβαηφ κε κεράλεκα CENTURIONVISIONSYSTEM.
29. Κπζηνηφκνο επζχο ή θεθακέλνο 23 – 25 – 27g.
30. Απνξξνθεηηθνί ζπφγγνη.
31. Δπηζέκαηα δαθξπτθψλ ζεκείσλ γηα μεξνθζαικία & επηθνξά.
32. Υξσζηηθή πεξηθαθίνπ BLUEDEMETHYLENE.
Υξσζηηθή πεξηθαθίνπ( ελέζηκε κνξθή ) 1mlγηα νθζαικνινγηθή ρξήζε.
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33. Καζεηήξαο εκβνιεθηνκήο
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθή ζχλζεζε πνιπακχλεο θαη πνιπνπξεζάλεο γηα αληνρή ζε κεγάιεο
πηέζεηο. Οη θαζεηήξεο λα έρνπλ δηαβάζκηζε θάζε 10εθαηνζηά θαη λα είλαη ρξσκαηηζκέλνη αλάινγα κε ην
κέγεζφο ηνπο
( 2 έσο 7mm ).
34. Πιαζηηθά θπηία παξαζθεπαζκάησλ.
Πιαζηηθφ δνρείν ηζηνινγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ απφ πνιππξνππιέλην, κε πηεζηφ πψκα, θιείλεη εξκεηηθά,
δηαζέηεη εγθνπή ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ηνπ πψκαηνο 180ml, 250ml, 500ml,1000ml, 1500ml.
35. Σαηλία πνιπνπξεζάλεο κε θηλεηφ θνξέα.
36. Πνιπεζηεξηθή ζπλζεηηθή νξζνπεδηθή ηαηλία (δηάθνξεο δηαζηάζεηο).
37. Νάξζεθαο δαθηχισλ απφ αινπκίλην δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ.
38.
α). πξξαπηηθφ δέξκαηνο (δηαθφξσλ θιηπο) απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο&εμνιθέαο θιηπ δέξκαηνο
Πεξηζηξεθφκελα ζπξξαπηηθά δέξκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαλνληθνχ κεγέζνπο δηαζηάζεσλ θιηπ
5,5*3,5mm, πεξηιακβάλνληα 35 θιηπο.
θαη κεγάινπ κεγέζνπο δηαζηάζεσλ θιηπ 7*4mm.
39. Οδεγφο δηάλνημεο θαξπηαίνπ ζσιήλα.
40. Μαραηξίδην θαξπηαίνπ ζσιήλα.
41. Κνπβέξηα ζέξκαλζεο ( ελειίθσλ & βξεθψλ )
Γ. Κνπβέξηεο ζέξκαλζεο κε αέξα, γηα ρξήζε θάησ απφ ην ζψκα ηνπ αζζελνχο πιήξνπο πξνζπέιαζεο
221x91 cm, βάξνπο 198gr, κε κε δηνγθνχκελν πεδίν θάησ άθξσλ, απνζπψκελν δηαθαλέο πεδίν θάιπςεο
θεθαιήο δηαζηάζεσλ 61x122cm θαη κε ηαηλίεο ζπγθξάηεζεο, θνξδφληα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζηηο δχν
πιεπξέο θαη εθαηέξσζελ ππνδνρέα ηνπ ζσιήλα ζέξκαλζεο. Να θέξεη ζε θάζε πιεπξά δηάηξεζε θαηά κήθνο
ηεο θνπβέξηαο θαη ε δηάηξεηε πεξηνρή ζην θεθάιη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξελή
ζέζε. Να δηαζέηεη θαλάιηα απνξξνήο γηα ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο πγξψλ. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ spunbonded πνιππξνππιέλην θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή θπςεισηή δηάηαμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ αζζελή αθφκα θαη ζε ελδερφκελν
ζρίζηκν ηεο θνπβέξηαο. Να πιεξνί ην πξφηππν αζθαιείαο 16CFR 1610 αλαθνξηθά κε ηελ επθιεθηφηεηα ηνπ
πιηθνχ. Σν κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα δηαζέηεη θίιηξν 0,2κm, ηξεηο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο
(έλαο αηζζεηήξαο λα βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ζσιήλα), δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξηβέζηεξε επηιεγκέλε
ζεξκνθξαζία ηνπ παξερφκελνπ αέξα), δπλαηφηεηα επηινγήο ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα (πςειή-ρακειή) θαη
ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινληνο, 32°C, 38°C θαη 43°C κε απφθιηζε ± 1,5°C) θαη λα παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζέξκαλζεο πγξψλ θαη αίκαηνο.
Πξνυπφζεζε, ην κεράλεκα ζέξκαλζεο λα παξαρσξείηαη απφ ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία ( κέρξη θαη ηέζζεξα (
4 ) ηνπιάρηζηνλ κεραλήκαηα ).
42. Γηαζηνιείο/άγθηζηξα έιμεο ίξηδνο, γηα ηερλεηή κπδξίαζε (άγθηζηξα PMMA κε ζηαζεξνπνηεηέο
ζηιηθφλεο).
43. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ-ΤΚΔΤΩΝ-ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΗΧΓΗΟΤΥΧΝ ΛΔΚΔΓΧΝ
Να απνκαθξχλεη φινπο ηνπο ιεθέδεο κε βάζε ην ηψδην απφ πιαθφζηξσηα δάπεδα, εμεηαζηηθά θαη
ρεηξνπξγηθά θξεβάηηα, θάζε είδνο ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ. Να κελ αθήλεη θαηάινηπα θαη θίηξηλα
ζεκάδηα. Με αληιία ρσξίο πξνσζεηηθφ αέξην θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να έρεη ζήκαλζε CE.
44. ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ
1. Α. Αηκνζηαηηθφ ζε πγξή κνξθή (ηδει).
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Αηκνζηαηηθφ γηα αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο, απνηεινχκελν απφ δπν ζπζηαηηθά:α) θνθθία
βφεηαο δειαηίλεο (0.93 γξακκάξηα) β) ζξνκβίλε αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο 2.500 δηεζλψλ κνλάδσλ (IU) ζε
δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ.
Να δηαηίζεηαη ξχγρνο γηα ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε.
2. Αηκνζηαηηθφ επίζεκα ζηεγαλνπνίεζεο.
Δπίζεκα έηνηκν πξνο ρξήζε, βφεην ρφξην θνιιαγφλν, επηθαιπκκέλν κε NHS-PEG θαη δηπιφ κεραληζκφ
δξάζεο.Γηαζηάζεσλ:
4,5cm x 4,5cm
4,5cm x 9,0cm.
3. Πψκα γηα νξζνπξσθηηθά ζπξίγγηα.
Τιηθφ απφ πνιπγιαθηίλε, θαηάιιειν γηα αλάπιαζε ηζηψλ.
4. Βηνινγηθή θφιια αηκφζηαζεο.
Βηνινγηθφο παξάγνληαο αηκφζηαζεο – ζηεγαλνπνίεζεο ( βφεηαο πξνέιεπζεο ) απφ πξσηετλεο πήμεο αίκαηνο
( II, V, VII, IX, X ), βηηακίλε Κ θαη πνιπζαθραξίηε (άγαξ), ζε πγξή κνξθή.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πγξφ θαη ζηεγλφ πεξηβάιινλ.
Να κελ απαηηείηαη πξνπαξαζθεπή θαη πξφζκημε πιηθψλ.
Να δξά άκεζα εληφο δεπηεξνιέπησλ κε ηνπο ηζηνχο ρσξίο λα απαηηεί άζθεζε πίεζεο. Να κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο αθφκε θαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ
αληηπεθηηθή αγσγή.
Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία θπαιηδίσλ ησλ 1,5ml , 3 ml θαη 5ml ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ.
Να πξνζθέξεηαη ην ξχγρνο γηα ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε δεηγκάησλ γηα φια ηα δεηνχκελα είδε, βάζε ησλ νπνίσλ
ζα γίλεη θαη ε αμηνιφγεζε.
ΟΜΑΓΑ Β) ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
ΤΛΙΚΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
Οη θάησζη εηδηθνί φξνη αθνξνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ θαη ζθνπφ έρνπλ
ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ θαη ηελ νξζή πξνκήζεηα
απηψλ απφ ην Ννζνθνκείν:
•

Να πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά.

•

Σα πξντφληα λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark.

•
Να πξνζθνκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θιηληθέο κειέηεο, θαηά πξνηίκεζε ηπραηνπνηεκέλεο,
δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο.
•

Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 2 εηψλ.

•
Σν θαθφ απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ ζα απνηειεί
ιφγν απφξξηςεο.
•

Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ Ννζνθνκείσλ πνπ ήδε πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ.

•
Τπεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη ην
εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά).

Σελίδα 38

20PROC007028507 2020-07-15
•
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο ζηα Διιεληθά Γεκφζηα,
ηξαηησηηθά θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ
πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε
φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε-απφζπξζε πξντφληνο, ή κεηά απφ ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ» ( Λεπθή
Κάξηα ).
•
Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, πνπ λα
αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε θαηαζθεπάζηξηα
εηαηξεία ζα δεζκεπηεί λα ηελ πξνκεζεχζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ηεο
ζχκβαζεο.
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Δλδνζθνπηθφο βξφγρνο κηαο ρξήζεσο ( ΛΟΤΠΔ ).
Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπγιαθηίλεο, Ν* 0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm.
Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπγιαθηίλεο, Ν* 2/0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm.
Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπδηνμαλφλεο, Ν* 0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm.
2. Δλδνζθνπηθνί θπξηνί θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο 25mm ,29mm, 31mm, 33mm κήθνπο ζηπιενχ 18cm,
κε χςνο αλνηρηνχ θιηπ 5,5mm κε κεραληζκφ ειέγρνπ αζθαινχο ππξνδφηεζεο κέζσ πιαζηηθήο ξνδέιαο ζηελ
θεθαιή, κε ηζρπξά θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ, κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά
ηελ ππξνδφηεζε, κε ηερλνινγία ξπζκηδφκελεο ζχγθιεηζεο θιηπ απφ 1 - 2,5mm γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηζηψλ.
3. χζηεκα δηαπξσθηηθήο επεκβαηηθήο ελδνζθφπηζεο κε αεξνζηεγέο θάιπκα απν γέιε ην νπνίν λα
επηδέρεηαη 4 ηξνθάξ.
4. Δξγαιείν ιαπαξνζθνπηθήο ππνβνήζεζεο.
Λαπαξνζθνπηθφ ζχζηεκα αεξνζηεγνχο εηζαγσγήο ηεο ρεηξφο ζηελ θνηιηαθή ρψξα, γηα ππνβνεζνχκελε
ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε, δηακέηξνπ 100mm. Να δηαζέηεη εηδηθφ δαθηχιην δηαζηνιήο (LATEX FREE) θαη
θαπάθη επηθάλεηαο απφ GEL γηα δηαηήξεζε ηνπ πλεπκνπεξηηνλαίνπ, ρσξίο θακία απψιεηα. Να επηηξέπεη
απεξηφξηζηεο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηεο ρεηξφο ελδνθνηιηαθά, θαζψο θαη ηαπηφρξνλε εηζαγσγή
ιαπαξνζθνπηθψλ εξγαιείσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 ΥΗΟ Σ.Κ.82132]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΠΑΓΟΤΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ]
- Σειέθσλν: [2271350258]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promithion@xioshosp.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.xioshosp.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΑΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
-CPV:33162200-5 , 33168000-5]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [20PROC00……………………]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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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
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
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

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοi:
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
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
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

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

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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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
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
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
Στο 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:

Υπάρχει αμετάκλθτθ 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):
*……+*……+*……+*……+
Σε 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
- Σε 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 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:
*..........……+
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Έρεη

ζπλάςεη

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνii, λόγω τθσ

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Όχι

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
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απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
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:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
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.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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 (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
[……+*……+*……+
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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 .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσiii, 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:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
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

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

Σελίδα 57

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

20PROC007028507 2020-07-15
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
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
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
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

*+ Ναι *+ Όχι

(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
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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 V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχι

(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 είμαι ςε 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): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

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

ΥΙΟΤ

 Τ Μ Β Α  Η Τ Π . Α Ρ Ι Θ Μ . ……/2018
ηελ Υίν, ζήκεξα ……….2019, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελφο ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»»,
πνπ εδξεχεη ζηελ Υίν (Α.Φ.Μ.999094381, Γ.Ο.Τ. ΥΗΟΤ), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θ. …………… Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν ζα
απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξίαο κε ηελ
επσλπκία
……………………………………...T.K…………..Σει………………
FAX…………………. Α.Φ.Μ…………………… Γ.Ο.Τ………………………., φπσο
εθπξνζσπείηαη
λφκηκα
θαηά
ηελ
ππνγξαθή
ηεο
παξνχζαο
απφ
η……....
……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«Αλάδνρνο », ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:
Α. Σελ ……….2019 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ, γηα ηελ πξνκήζεηα
…………….…………… (CPV …………………….) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υίνπ «θπιίηζεην», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………… δηαθήξπμε απηνχ. Σν
απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γ..
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. ……..ε/……….2019 (ζέκα ………..)
ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη αλσηέξσ Πξάμεηο θαζψο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Β. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν
Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.1. Αληηθείκελν ηεο
……………………)

ζχκβαζεο

είλαη

ε

πξνκήζεηα

………………………..(CPV

1.2. Σα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
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Αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
2.1 Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απ’ απηή, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο
εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ
ππεξβεί ππαίηηα ηελ/ηηο πξνζεζκία/εο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηπρφλ
παξαηάζεσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ.
2.2. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ …………….. Γηαθήξπμε θαη ηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (λ.4412/16).
2.4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, o
Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ
ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1.Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
……………………………… ρσξίο ΦΠΑ ή
………………………. κε ΦΠΑ. Αλαιπηηθφηεξα:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ………………..
Α/Α

Πεξηγξαθή
Δίδνπο

Κσδηθφο
Δηαηξείαο

Πνζφηεηα

Σηκή
Μνλάδνο
ρσξίο
ΦΠΑ

πλνιηθή
ηηκή ρσξίο
ΦΠΑ

Σειηθή
ηηκή κε
ΦΠΑ %

ΤΝΟΛΑ

………..

………..

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.2. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ
νινθιεξσζεί ε παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο
πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ
3.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην ηηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ
αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
3.4. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.5
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3.5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία
πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ
είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
3.5.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθφιινπ.
3.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ
δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.
4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ
πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
3.7. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη
δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.
3.9. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ ………….. έσο ………….
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε
ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα 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 ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.
Ζ ζχκβαζε ιχεηαη απηφκαηα ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζχκβαζεο απφ εληαίν δηαγσληζκφ πνπ ζα
δηελεξγεζεί απφ ηελ ΔKAΠΤ ή απφ ηελ 2ε ΤΠΔ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αξκνδηφηεηάο ηεο
ζε πεξίπησζε επίηεπμεο ζπκθεξφηεξσλ ηηκψλ. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν δελ
ζα επηθέξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο,
γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
5.1. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο
θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ
ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα
ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην
Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ
πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ
αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
5.3. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ απαληήζεη
εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο
απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε
ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο
5.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ Αλάδνρν θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή
η………………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε
ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201…
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο,
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξνο θαηά έλα κήλα απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θαη ζα
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ζπκβαηηθφ
αληηθείκελν), ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ζ παξαιαβή τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ 3 (τριϊν) εργαςίμων θμερϊν από τθν
θμερομθνία αποςτολισ ςτον ανάδοχο του εγγράφου παραγγελίασ από το νοςοκομείο και ζα
δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο.
7.2. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνκήζεηαο
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7.3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7.4. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
8.1. Ο Αλάδνρνο θαη ην Ννζνθνκείν ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, κε βάζε ηελ
θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ
ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα
δηθαζηήξηα, , εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ.
8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ.
………………………. δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
8.4. Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.
ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε δχν
αληίγξαθα, ελψ ην ηξίην έιαβε ν Αλάδνρνο.
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