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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

πεξεζίεο: Δθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο
ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΥΟΙ ( ΡΔΞ θαη
ΡΔΗ) ηνπ Γ.Λ.Α. « ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ραμηλφκεζε θαηά CPV: 45454100-5
Αξηζκφο Γηαθήξπμεο:136/2018
Γηαδηθαζία: Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
Αζήλα,
ΑΞ: 13518/7-9-2018

«Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αλαθαίληζεο ζην
Γλαζνρεηξνπξγηθό θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ ) ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (CPV:45454100-5 Δξγαζίεο
αλαθαίληζεο) πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.818,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, δηάξθεηαο
ζύκβαζεο ελόο (1) κήλα από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)»
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ:
ΈΓΟΑ:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ:
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:
ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV:
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ:
ΓΔΗΓΚΑΡΑ:
ΞΞ:
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ:
ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ:
ΔΓΓΖΠΔΗΠ:
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο (ηνπ α. 117 ηνπ Λ.4412/2016)
Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Νξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία
ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Διέλε Σαλαλία
Ρειέθσλν:+302132088715
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: lenach@hippocratio.gr
ΦΑΜ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε,
πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε
Δθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην
ΥΟΙ (ΡΔΞ θαη ΡΔΗ) ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Φ 136/2018
45454100-5 εξγαζίεο αλαθαίληζεο
44.818,56€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 36.144,00€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
ΝΣΗ
ΝΣΗ
Ρξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ
ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
ΔΦΑΞΑΜ
Απαηηείηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο
Ζκεξνκελία: 20-9-2018
Ζκέξα:
ΞΔΚΞΡΖ
Ώξα:
11:00
1
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ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ
ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΓΗΑΓΔΗΑ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ
ΓΛΑΗ:

Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ
ζα γίλεη ηελ 20ε Πεπηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 11:00 π.κ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr:
Θέκαηα ΞξνκεζεηψλΞξνκήζεηεο
Γηαγσληζκνί
7-9-2018
7-9-2018
7-9-2018

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη
πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
4. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…».
6. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
7. ηνπ λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. ηνπ λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο».
9. ηνπ λ.2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α’/02-11-2001) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
ΞΔ.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
11. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
12. ηνπ ΞΓ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”.
13. ηνπ ΞΓ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη.
14. Ρελ ππ. αξ. 57654/22-5-2017 ( ΦΔΘ 1781/Β/23-5-2017) πνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ηε «Οχζκηζε
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».
15. Ρν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΞ κε ζέκα «Ξξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκφο ΘΑΑ».
16. Ρελ ππ. αξ. 18/30-08-2018 (Θέκα 17 ) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ηνπ Φ112/2018 κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο, ηηο ίδηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ ίδην πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ ίδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο
(ΑΓΑ: 6ΜΦ54690ΥΠ-ΥΗ5)
17. Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΛΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ "ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ", αξκνδηφηεηαο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΝΓΓ 250/19.05.2016).
18. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
19.Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ
44.818,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1352/3-9-2018 Απφθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΙΕΑ4690ΥΠ-ΟΘΗ )
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ππλνπηηθφ Δπαλαιεπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΥΟΙ
( ΡΔΞ θαη ΡΔΗ ) ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (CPV:45454100-5 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
44.818,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»
ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΒΑ.ΟΦΙΑ114
11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

20-9-2018
Ηκέξα ΠΔΜΠΣΗ
Καη κέρξη ώξα 11:00
π.κ.

Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
20-9-2018
Ηκέξα ΠΔΜΠΣΗ
Ώξα 11:30 π.κ.

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ (12) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ.
ΜΔΡΟ Α΄:

Α/Α

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΜ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
(€)
ΜΔ ΦΠΑ

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΠΡΝ
1
ΞΖΟΔΠΗΑ
ΓΛΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΑΗ ΡΝ
44.818,56€
ΥΟΙ ( ΡΔΞ ΘΑΗ ΡΔΗ)
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα είδε/ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο νξίδνληαη ζην
Κέξνο Γ΄ ηεο Γηαθήξπμεο.
1

ΜΔΡΟ Β΄:

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αλαζέηνπζα Αξρή: Ρν «Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
Ξξνθήξπμε: Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα:
Κέξνο Α: Ξεξηγξαθή δεηνχκελσλ Δηδψλ/πεξεζηψλ - πνζφηεηεο
Κέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη
Κέξνο Γ: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξεξηγξαθή ηεο Ξξνκήζεηαο/πεξεζίαο
Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ
Ξαξάξηεκα Η: Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ)
Ξαξάξηεκα II: πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
Ξαξάξηεκα IΗΗ: Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Ξαξάξηεκα IV: Πρέδην Πχκβαζεο
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην
νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο.
Ξξνζθέξσλ: Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη
πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά- ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ
Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια
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ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αληίθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο
ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα.
Αλάδνρνο: Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν
θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν.
Πχκβαζε: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα
ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη
ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ππκβαηηθά ηεχρε: Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν θαη φια ηα
ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο:
α. ηε Πχκβαζε,
β. ηελ Ξξνθήξπμε
γ. ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη
δ. ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα/παξνρή ηεο
ππεξεζίαο
Ππκβαηηθφ Ρίκεκα: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα/ππεξεζία.
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 2.ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
«Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,
Ραρ. Θψδηθαο: 115 27, Αζήλα
Ρειέθσλν: 213 2088715
Fax: 2132088716
E-mail: lenach@hippocratio.gr
Ξιεξνθνξίεο : Διέλε Σαλαλία
Website: http://www.hippocratio.gr/
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμήο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ηελ Γηαχγεηα θαη ην ΘΖΚΓΖΠ.
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ Ξαξαζθεπή 14-9-201 θαη ψξα 15:00κ.κ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν 4 εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ παξνχζα έσο ηελ Ξέκπηε 20 Πεπηεκβξίνπ
θαη ψξα 11:00 π. κ
Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ
(Δ.Ν.Σ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία
έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ
ηεο Νπξνπγνπάεο (λ.2513/1997 Α΄ 139), εθφζνλ ε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο
άλσ Ππκθσλίαο.
Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη
θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα
ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή
απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ.
Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ.
ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
6.1.
Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα
απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
6.1.1 Όηαλ 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/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008ζ.42)
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 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 Θνηλνηήησλ (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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 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 Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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 Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 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 απφθαζεοπιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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Πε 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.
6.1.1.2 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Θαη' εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.1.2, 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.
6.1.1.3. Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαη
266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο,
ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν
(2) δηελεξγεζέ
.
6.1.1.4. 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) 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.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή
αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
6.1.1.5. Ν 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.
6.1.1.6. Νηθνλνκηθφο 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.
6.2
Κξηηήξηα Δπηινγήο
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηνί λα δηαζέηνπλ
θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ε παξνχζα ζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, νη
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απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο(άξζξν 75 λ. 4412/2016), ηα νπνία ν
ππνςήθηνο δειψλεη ππεχζπλα ζην ΡΔΓ (κέξνο IV-α) φηη ηθαλνπνηεί είλαη νη θάησζη:
- Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην
αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή
ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα.
6.3.
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Νη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ
1. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο µε αληηπξφζσπν/
εθπξφζσπν ηνπο.
2. Πξνο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: πξνζθνκίδνπλ θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπόκελν από ην
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
(Β/3698/16-11-2016), ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα Παξάξηεκα, ην νπνίν
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ πεξηζζόηεξα από έλα θπζηθά πξόζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ελόο νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απόξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο, από ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Χο εθπξόζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ,
όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό
πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία
ζύλαςεο
ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά από θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
εκεηώλεηαη όηη: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο µπνξεί λα ζπκπιεξώζεη µόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ
Μέξνπο ΙV, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV.
3. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.
Νη Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά :
α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
1. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2. ∆ήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί
ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν
πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔ∆ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο.
Ζ µε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή
απφ ηνλ δηαγσληζµφ.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεµε κεηάθξαζε
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλά πάζα ζηηγµή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νµαιή δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο.
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Πεκεηψλεηαη φηη: ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ
ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ∆ίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ
4412/2016.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ δελ απαηηείηαη.
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα.
1. Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη
παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Κέξνο Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα).
2. Ρα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Ξξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην
ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.
3. πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία
θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
4. Αληίγξαθα(επηθπξσκέλα φπνπ απαηηείηαη) Ξηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ
ή αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ, εθ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή, ηελ ηήξεζε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγφο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ν
παξαγσγφο απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη.
Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Ξίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IIΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκαηα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε
γξακκαηεία».
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ
Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία)
«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114, Αζήλα
ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 136/2018
ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο
Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα
ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα
κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο
πξνζθνξάο.
2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Κέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα
εμήο:
3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο, (Ξξσηφηππα θαη αληίγξαθα),κε ηελ έλδεημε
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ».
3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
Ρν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Κφλε εμαίξεζε
απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ /
ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο.
3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Νη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD
ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο
φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010.
Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο
Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φπνπ
ηαπηνπνηνχληαη, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/η.Α’/02.03.2011).
3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ
έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα
πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά
ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα
είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά
θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ 1497/1984
(Α’ 188).
5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο.
Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο
πξνθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά
έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη
δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο,
πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα
έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην
πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα
πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα
ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ 4250/2014 (Α΄74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ
ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε,
πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ
επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο
πξνθήξπμεο αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
9. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη
απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο
πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο,
ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
10. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.
4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3.
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν
απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.
Νη πνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα
έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο
πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ
1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ
θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ.
4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
5. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη θάζε ηχπν
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. Ξξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.
6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο
Ξξνζθνξάο.
7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα
νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
8. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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9. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε
ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο
10. Ζ ηηκή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ρσξίο ΦΞΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ
πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο) ε νπνία ζπγθξνηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3846/2010.
γ) Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ
πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε.
ε) Ζ 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
ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ 4412/2016.
ζη) 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/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
δ) Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο.
ε) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Ζ
Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ 4412/2016.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3). Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ.
Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο
πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
πνζνζηνχ,
απαηηείηαη
πξνεγνχκελε
απνδνρή
απφ
ηνλ
πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 18. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά
Θαηαθχξσζεο» ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
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δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε
δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ
ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
(β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα,
νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ
θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 19. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ
4412/2016 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) Δάλ ν πξνζθέξσλ/αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο
θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε
αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή,
αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ
πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη,
παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Λ 4412/16,
εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016.
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.),
ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε
ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή
κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. Πηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ
θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην
αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην.
ΑΡΘΡΟ 21: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ΑΡΘΡΟ 22: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ
Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο
Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ
αληηθείκελνπ.
β)Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή/ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ
4152/2013 (ΦΔΘ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε
θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΓΓΤΗΔΙ
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IΗ ηεο
παξνχζαο.
Ν πξνκεζεπηήο/αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ
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ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο
ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν
ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ
επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα.
ΑΡΘΡΟ 24. ΤΜΒΑΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Θαηά ηεο απφθαζεο
απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/16.
Πηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (επηζπλαπηφκελν ζρέδην ζην Ξαξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο), εληφο πέληε (5) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία λα
θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ,
θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη
αιιαγή).
Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ
ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
κφλν ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/16.
Ζ Πχκβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε Γηαθήξπμε.
Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ.
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Ρν αληηθείκελν ηεο ζχβαζεο (πεξηγξαθή, ηφπνο θαη ρξφλνο παξνρήο ππεξεζίαο)
Γ. Ρελ ηηκή
Δ. Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
ΠΡ. Ρηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε
θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο:
α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα) θαη
β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο.
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 πεξί πξνκεζεηψλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλαλ κήλα (1) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
1. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο /ππεξεζίαο, ν Ξξνκεζεπηήο/αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
2. Ν Ξξνκεζεπηήο/αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Ξξνκεζεπηήο/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.
Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.
4. Ν Ξξνκεζεπηήο/αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016.
5. Ν Ξξνκεζεπηήο/αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ
απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ν Ξξνκεζεπηήο / αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ
ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7. Ν Ξξνκεζεπηήο/αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή/αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο,
πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Νη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά
καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Νξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, απφ ηα
νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ γηα
ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο ππ ’αξηζ. Γ8δ/130648/30.09.2009 ΘΑ (ΦΔΘ 2198/Β/02.10.2009) κε ηελ νπνία
ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία.
Νη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηζ.
Γ8δ/1348/04 (ΦΔΘ 32/Β/16.01.04) πνπξγηθήο απφθαζεο Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Δπξσπατθήο
Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ, φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ν.Φ., ΓΔΛΗΘΝ ΣΖΚΔΗΝ ΘΟΑΡΝΠ θ.ιπ.).
Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Eζσηεξηθή δηαλνκή
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
- ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
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ΜΔΡΟ Γ΄:
ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.818,56€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ( ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ):
H παξνχζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ ηκεκάησλ Υ.Ο.Ι θαη Γλαζνρεηξνπξγηθνχ ζην Α’ Όξνθν ηνπ νθηασξφθνπ
Θηηξίνπ ηνπ Γ.Λ.Η.Α.
Α. ΓΛΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
1. ΓΔΛΗΘΑ
Νη Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν ηνπ
Ρκήκαηνο:
Ξιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ (ειεθηξηθφο πίλαθαο, θαισδηψζεηο,
εζράξεο, ξεπκαηνδφηεο θηι.) θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ (θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθφπηεο θηι.)
Ξιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο θσλήο
(ηειεθσληθφ δίθηπν), δεδνκέλσλ (data).
2. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
Ζ πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Ρνπνζέηεζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ, θίλεζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ρψξνπ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ππγθεθξηκέλα:
Σψξνο Γλαζνρεηξνπξγηθνχ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΗΛΑΘΑ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
Γηάδξνκνο

Λένο πίλαθαο θσηηζκνχ-θίλεζεο

1

Ρνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο, ςεπδνξνθήο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ππγθεθξηκέλα:

ΣΥΟΝΠ

ΔΗΓΝΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

6

Γξαθείν Γηεπζπληή

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Γξαθείν ηαηξψλ

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

Γηάδξνκνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Σψξνο θνπδίλαο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Πχλνιν θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ςεπδνξνθήο

18
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Ρνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ππγθεθξηκέλα:

ΣΥΟΝΠ

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

Θνκηηαηεξ

1

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

Θνκηηαηεξ

2

Γξαθείν Γηεπζπληή

Απιφο

1

Γξαθείν ηαηξψλ

Θνκηηαηεξ

1

Γηάδξνκνο

Απιφο

2

Σψξνο θνπδίλαο

Απιφο

1

Πχλνιν δηαθφπηεο απινί

4

Πχλνιν δηαθφπηεο θνκηηαηεξ

3

Ρνπνζέηεζε ξεπκαηνδνηψλ 16A/250VAC ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Ππγθεθξηκέλα:
ΣΥΟΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

4

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

14

Γξαθείν Γηεπζπληή

4

Γξαθείν ηαηξψλ

7

Γηάδξνκνο

2

Σψξνο θνπδίλαο

3

Πχλνιν ξεπκαηνδνηψλ

34

3. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ
Πηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ σο εμήο:
Ππλνιηθά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

α/α ΣΥΟΝΠ

Φσηηζηηθά ζψκαηα 60x60cm, Ρ5 4x14 W ςεπδνξνθήο

1

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

2

2

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

6

3

Γξαθείν Γηεπζπληή

2

4

Γξαθείν ηαηξψλ

4

5

Γηάδξνκνο

2

6

Σψξνο θνπδίλαο

2

ΠΛΝΙΝ

18
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4. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΥΛ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο

Ζ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πάγθσλ εξγαζίαο
θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο.
Νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο 16A/230V, θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε
κέζα ζην επίρξηζκα ή εγθαηάζηαζε πάλσ ζε ειεθηξνινγηθφ θαλάιη. Νη ρσλεπηνί ξεπκαηνδφηεο ζα έρνπλ ηεηξαγσληθά
θαιχκκαηα, ρξψκα ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ζ λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο κεηαμχ
ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ειεθηξηθνχ πίλαθα.
Πε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο:
Γξαθείν Ξξντζηακέλεο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά
ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Σψξνο ρεηξνπξγείνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο, επηπξφζζεηα ηξεηο
(3) ξεπκαηνδφηεο δίπια απφ θάζε νδνληηαηξηθή θαξέθια θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο
(ν έλαο ζα είλαη γηα δηαθαλνζθφπην)
Γξαθείν Γηεπζπληή ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ
ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Γξαθείν ηαηξψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ
ρψξνπ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο. (ν έλαο ζα είλαη γηα δηαθαλνζθφπην)
Σψξνο θνπδίλαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο.
Γηάδξνκνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.

Ππλνιηθά νη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

α/α ΣΥΟΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

1

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

4

2

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

14

3

Γξαθείν Γηεπζπληή

4

4

Γξαθείν ηαηξψλ

7

5

Γηάδξνκνο-Απνζήθε

2

6

Σψξνο θνπδίλαο

3

Πχλνιν ξεπκαηνδνηψλ

34

5. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΓΛΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ

Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν δηα θνπηηθφ πιηθφ:
Έλα (1 )δηαθφπηε 3x40A ,ηξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο, κία (1) ηξηθαζηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ,
18
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ηξεηο (3) αληηειεθηξνπιεμηαθνί ειεθηξνλφκνη 2x40A/ 30ma θαη είθνζη δχν (22) απηφκαηεο αζθάιεηεο (8 ηεκ ησλ 10A
,12 ηεκ ησλ 16Α ,θαη 2 ηεκ ησλ 20A. Νη αζθάιεηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ηξεηο νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα
ζπλδέεηαη κε έλα αληηειεθηξνπιεμηαθφ ειεθηξνλφκν 2x40A/ 30ma.
Ν γεληθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην δηάδξνκν ηνπ Γλαζνρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ
πίλαθα Ζ.2.1.2 κε παξνρή J1VV (Λ) 5X10 mm. Πην πίλαθα Ζ.2.1.2 ζα ηνπνζεηεζνχλ Γηαθφπηεο 3ρ40Α , ιπρλία
ηξθαζηθή θαη ηξεηο (3) αζθάιεηεο 35Α γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο παξνρήο. Ρν κήθνο ηεο παξνρήο είλαη πεξίπνπ 15
κέηξα.
B. ΡΚΖΚΑ ΥΟΙ
1. ΓΔΛΗΘΑ
Νη Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν ηνπ Ρκήκαηνο
ΥΟΙ :
Ξιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ (ειεθηξηθνί πίλαθεο, θαισδηψζεηο,
εζράξεο, ξεπκαηνδφηεο θηι.) θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ (θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθφπηεο θηι.)
Ξιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο θσλήο
(ηειεθσληθφ δίθηπν), δεδνκέλσλ (data).
2. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
Ζ πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Ρνπνζέηεζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ, θίλεζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ρψξνπ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ππγθεθξηκέλα:

Σψξνο Γξαθείσλ ΡΔΞ-ΥΟΙ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΗΛΑΘΑ

Γηάδξνκνο ηαηξείσλ

Λένο πίλαθαο θσηηζκνχ-θίλεζεο

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
1

Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ Σ.Ρ θιηκαηηζκνχ- θσηηζκνχ-θίλεζεο-αζθαιείαο ζην δηάδξνκν
ηνπ 1νπ νξφθνπ. Ππγθεθξηκέλα:
ΣΥΟΝΠ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΗΛΑΘΑ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Ξίλαθαο θσηηζκνχ Γ2.1.1

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Ξίλαθαο ξεπκαηνδνηψλ Ζ.2.1.2

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ γλαζνρεηξνπξγηθφ

Ξίλαθαο αζθαιείαο Ζ.2.1.3

1

Γηάδξνκνο έμσ απφ απνζηείξσζε

Ξίλαθαο θιηκαηηζηηθψλ Γ.2.1.2

1

Πχλνιν

4

Ρνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο, ςεπδνξνθήο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
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Ππγθεθξηκέλα:
ΣΥΟΝΠ

ΔΗΓΝΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Σψξνο Ηαηξείν -είζνδνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

3

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

3

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

5

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

2

Ξξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ αθνπφγξαθνπ

Φσηηζηηθφ νξνθήο

1

wc

Φσηηζηηθφ νξνθήο – θαζξέπηεο

2

Γηάδξνκνο

Φσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο

4

Πχλνιν θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ςεπδνξνθήο

25

Ρνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ππγθεθξηκέλα:

ΣΥΟΝΠ

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΘΝΞΡΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Σψξνο αλακνλήο-Ηαηξείν

Θνκηηαηεξ

1

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

Θνκηηαηεξ

1

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

Θνκηηαηεξ

1

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

Θνκηηαηεξ

1

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

Θνκηηαηεξ

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

Απιφο

1

Ξξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

Απιφο

1

wc

Θνκηηαηεξ - απιφο

Γηαδξνκνο

αιεξεηνπξ

1+1
2

Πχλνιν δηαθφπηεο απινί

3

Πχλνιν δηαθφπηεο θνκηηαηεξ

7

Πχλνιν δηαθφπηεο αιέ-ξεηνχξ

2

Πχλνιν δηαθφπηεο ξνιψλ

4
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Ρνπνζέηεζε ξεπκαηνδνηψλ 16A/250VAC ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Ππγθεθξηκέλα:
ΣΥΟΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

Σψξνο αλακνλήο-Ηαηξείν

4

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

8

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

8

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

13

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

4

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

4

Ξξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

2

wc

-

Γηαδξνκνο

2

Πχλνιν ξεπκαηνδνηψλ

45

3. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ
Πηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ σο εμήο:
α) Πηα γξαθεία ηαηξψλ- εμεηαζηήξηα, ζην ρψξν αλακνλήο, ζην δηάδξνκν, ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα
60x60cm ςεπδνξνθήο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
β) Πην WC ησλ γξαθείσλ ζα ηνπνζεηεζεί απφ έλα (1) θσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο θαη έλα (1) επίηνηρν θσηηζηηθφ
ζψκα ηχπνπ απιίθαο θαηάιιειν γηα ρψξν WC πάλσ απφ ηνλ θαζξέπηε ηνπ ληπηήξα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Ππλνιηθά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
α/α ΣΥΟΝΠ

Φσηηζηηθά ζψκαηα 60x60cm, Φσηηζηηθά ζψκαηα επίηνηρo
4x14W, ςεπδνξνθήο
ηχπνπ απιίθαο θαηάιιεια
γηα WC

1

Σψξνο Ηαηξείν -είζνδνο

3

2

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

3

3

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

5

4

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

4

5

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

1

6

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

2

7

Ξξνζάιακνο
αθνπφγξαθνπ

1

8

wc

1

1

9

Γηαδξνκνο

4

-

ΠΛΝΙΝ

24

1

εμεηαζηεξίσλ
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Ν έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηεο απινχο, θνκηηαηέξ θαη αιεξεηνπξ.
Ν έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ησλ WC ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηε θνκηηαηέξ θαη ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά ην
θσηηζηηθφ νξνθήο θαη ην θσηηζηηθφ πάλσ απφ ηνλ θαζξέθηε επίζεο ζα ηνπνζεηεζεί έλαο δηαθφπηεο απιφο γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ εμαεξηζηήξα WC. Ν δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηνπ WC θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ
πιεζίνλ ηεο πφξηαο ηνπ WC θαη εμσηεξηθά ηνπ WC.
4. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΥΛ
4.1. ΓΔΛΗΘΑ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο
Ζ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο επί ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πάγθσλ εξγαζίαο
θαζψο θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο.
Νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο 16A/230V, θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε
κέζα ζην επίρξηζκα ή εγθαηάζηαζε πάλσ ζε ειεθηξνινγηθφ θαλάιη. Νη ρσλεπηνί ξεπκαηνδφηεο ζα έρνπλ ηεηξαγσληθά
θαιχκκαηα, ρξψκα ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ζ λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ξεπκαηνδφηεο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο κεηαμχ
ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ξεπκαηνδνηψλ.

Πε φινπο ηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ σο εμήο:

Σψξνο αλακνλήο-γξαθείν ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Σψξνο εμεηαζηεξίνπ (1) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο, επηπξφζζεηα
ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Σψξνο εμεηαζηεξίνπ (2) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
επηπξφζζεηα ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2)
ξεπκαηνδφηεο.
Σψξνο εμεηαζηεξίνπ (3) ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο,
επηπξφζζεηα ηξείο (3) ξεπκαηνδφηεο ζην πάγθν εξγαζίαο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Γξαθείν αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη
πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Θάιακνο αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο δίπια ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη δχν (2)
ζην πάγθν εξγαζίαο.
Ξξνζάιακνο αθνπνγξάκκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Γηάδξνκνο ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ δχν (2) ξεπκαηνδφηεο.
Ππλνιηθά νη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά ρψξν δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:

α/α ΣΥΟΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

1

Σψξνο αλακνλήο-γξαθείν

4

2

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

8

3

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

8

4

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

13

5

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

4
22
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6

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

4

7

Ξξνζάιακνο εμεηαζηεξίσλ

2

8

wc

-

9

Γηαδξνκνο

2

Πχλνιν ξεπκαηνδνηψλ

45

5. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ
5.1. ΓΔΛΗΘΑ
Θα θαηαζθεπαζηεί λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ ηκεκάησλ κε βάζε ηε κηθξή ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε, ηελ επθνιία ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην αηζζεηηθά σξαίν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα.
Ν θσηηζκφο ησλ ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ θζνξίνπ 60x60 Ρ5 4x14w.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κνξθήο αληίζηνηρεο κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο παξαθάησ
ελδεηθηηθνχο ηχπνπο θαη ζα ηεζνχλ ππφςε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε.
Ζ λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο δηαθφπηεο ειέγρνπ ησλ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, δηαθνπηψλ θαη ειεθηξηθψλ
πηλάθσλ θσηηζκνχ.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο βάζεηο ηνπο, ηα θαιχκκαηά ηνπο, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξεψζεσο
ησλ ιακπηήξσλ, ηνπο ιακπηήξεο, ηηο δηαηάμεηο ζηεξεψζεσο ή αλαξηήζεσο. Όια ηα θσηηζηηθά ,ηα εμαξηήκαηα
ζηεξεψζεσο θαη αθήο ησλ ιακπηήξσλ θαζψο θαη νη ιακπηήξεο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξνειεχζεσο ρσξψλ
Δπξσπατθήο Έλσζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Philips, Osram, θιπ. θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο VDE.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα έρνπλ θαη θαηάιιειε ιήςε γηα ζχλδεζε ησλ αγσγψλ γεηψζεσο.
5.2. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ Ρ5 4Σ18W 60x60cm ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ
Ρα θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε επί ηεο ςεπδνξνθήο.
Ρν ζψµα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη πνιπγσληθήο κνξθήο, θαηαζθεπαζκέλν απφ αηζάιη θαη ειεθηξνζηαηηθά
βαµµέλν ζε ιεπθφ ρξψµα.
Κε εγθάξζηα παξαβνιηθά πηεξχγηα θαη δηακήθε δηπιά παξαβνιηθά ζηνηρεία (αλαθιαζηήξεο), απφ αλνδησκέλν
κε ηξηδίδνλ θαηνπηξηθφ αινπκίλην.
Ρν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ιπρλίεο θζνξηζκνχ Ρ5 (16mm), 14W, κε δείθηε ρξσκαηηθήο
απφδνζεο CRI>80%, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Θ, εγλσζκέλνπ επξσπατθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
(Philips, Osram, θηι.) (ζπκπεξηιακβάλνληαη).
Ρν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ζπλδεζµνινγία γηα ιεηηνπξγία ζηα 230V-50/60Hz µε ειεθηξνληθφ ballast.
Ρν θσηηζηηθφ ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 60x60 mm.
Ρν θσηηζηηθφ ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP40.
Ρν θσηηζηηθφ ζα έρεη ζήκαλζε CE.
Δλδεηθηηθφο ηχπνο Ξεηξίδεο L 320 .
5.3. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΘΝΞΡΥΛ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ
Νη δηαθφπηεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ, απνηεινχκελνη απφ βάζε ζηήξημεο, κεραληζκφ on/off,
θάιπκκα θαη πιαηχ πιήθηξν. Ρν θάιπκκα θαη πιήθηξν ζα είλαη απφ άζξαπζην, αληηζηαηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Oη
αθξνδέθηεο θαισδίσλ ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη ηχπνπ θνριία ή βχζκαηνο. Όινη νη δηαθφπηεο ζα είλαη εληάζεσο 10A θαη
ηάζεο 250V.
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Νη δηαθφπηεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζα είλαη ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ:

Απιφο (κνλνπνιηθφο) δηαθφπηεο: Φσηηζηηθφ ζψκα πξνζάιακνπ
Θνκηηαηέξ (δηπνιηθφο) δηαθφπηεο: Φσηηζηηθά ζψκαηα γξαθείσλ, θσηηζηηθά ζψκαηα WC
Αιέ-ξεηνχξ δηαθφπηεο: Φσηηζηηθά ζψκαηα νξνθήο δηαδξφκνπ.
Νη δηαθφπηεο ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ην ρξψκα ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη
ιεπθφ.
6. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο
Κειέηεο Ξπξαζθάιεηαο ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα απνμεισζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ππξαζθάιεηαο ηνπ νθηαψξνθνπ
θηηξίνπ.
Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιέπνληαη θαη θσηηζηηθά ζψκαηα θηλδχλνπ θπξίσο γηα ηηο εμφδνπο, ηηο εμφδνπο δηαθπγήο
θαη ζε ζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. Απηά είλαη κε βέιε θαηεχζπλζεο ή κε αλαγξαθή ηεο ιέμεο : ΔΜΝΓΝΠ. Νη ζέζεηο
ησλ θσηηζηηθψλ ζα θαζνξηζηνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζαθήο ε δηαθίλεζε πξνο ηηο εμφδνπο δηαθπγήο απφ νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηνπ Ρκήκαηνο.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ γξακκέο θσηηζκνχ 3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A,
αλεμάξηεηεο ηνπ θχξηνπ θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ νξφθνπ. Πε θάζε γξακκή ζα ηξνθνδνηεζνχλ ην πνιχ πέληε (5)
θσηηζηηθά αζθαιείαο.
Πχλνιν επηπιένλ θσηηζηηθψλ αζθαιείαο: 7 ηεκάρηα.
7. ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ
7.1 Γεληθφο πίλαθαο ηκήκαηνο ΥΟΙ.
Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν δηα θνπηηθφ πιηθφ:
Έλα (1 )δηαθφπηε 3x40A ,ηξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο, κία (1) ηξηθαζηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ,
έμη αληηειεθηξνπιεμηαθνί ειεθηξνλφκνη 2x40A/ 30ma θαη ηξηάληα (30 ) απηφκαηεο αζθάιεηεο (10 ηεκ ησλ 10A ,15 ηεκ
ησλ 16Α ,θαη 5 ηεκ ησλ 20A. Νη αζθάιεηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε έμη νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη κε έλα
αληηειεθηξνπιεμηαθφ ειεθηξνλφκν 2x40A/ 30ma.
Ν γεληθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην κέζα δηάδξνκν ηνπ ηκήκαηνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πίλαθα Ζ.2.1.2 κε
παξνρή J1VV (Λ) 5X10 mm. Πην πίλαθα Ζ.2.1.2 ζα ηνπνζεηεζνχλ Γηαθφπηεο 3ρ40Α , ιπρλία ηξηθαζηθή θαη ηξεηο
(3) αζθάιεηεο 35Α γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο παξνρήο. Ρν κήθνο ηεο παξνρήο είλαη πεξίπνπ 30 κέηξα.
7.2 ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ 1νπ νξφθνπ.
Νη πθηζηάκελνη ειεθηξηθνί πίλαθεο ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Νθηαψξνθνπ Θηηξίνπ είλαη ηέζζεξηο (4) : Νη ηξεηο (3) είλαη
κεηαιιηθνί θαη ρσλεπηνί εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ν ηέηαξηνο εμσηεξηθφο κεηαιιηθφο.
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Νη λένη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:
Ξίλαθαο θσηηζκνχ Γ.2.1.1

Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο
ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΞxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x40A
Ρξεηο (3) αζθάιεηεο neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο,
Κηα (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 4X40A / 30mA
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 10 A
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 16A
Θαισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
Ξίλαθαο ξεπκαηνδνηψλ Ζ.2.1.2
Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο
ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΞxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 4x63A
Κία (1) ηξηπνιηθή βάζε 63A κε θπζίγγηα ηήμεο 50Α.
Κία (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 4x63A / 30mA
Ρξεηο (3) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 20A
Έμη (6) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 16A
Ρξεηο (3) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο ξάγαο 10A
Γχν (2) ηξηπνιηθνχο δηαθφπηεο 3X40A
Γχν (2) ηξηπνιηθέο βάζεηο 63Α κε θπζίγγηα 35Α ηήμεο 35Α.
Θαισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
Νη δχν ηξηπνιηθνί δηαθφπηεο 3x40A κε ηηο δχν ηξηπνιηθέο βάζεηο 63Α ,αλαρσξήζεηο θαισδίσλ 5x10mm πξνο ηνπο
ππνπίλαθεο ζα ζπλδεζνχλ πξηλ ην δηαθφπηε δηαξξνήο 4X63A/30ma (ξειε).
Ξίλαθαο αζθαιείαο Ζ.2.1.3
Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο
ρψξνπο, ηνπιάρηζηνλ, 3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600x700x120 (ΞxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) κνλνπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 40A
Κηα (1) αζθάιεηα neozet 35A κε ηε βάζε πιήξεο
Κία (1) ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Έλα (1) δηαθφπηε δηαξξνήο 2X40A / 30mA
Ξέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 10A
Ξέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 16A
Θαισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
O πίλαθαο αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεί ην θσηηζκφ ηνπ δηαδξφκνπ (θιηκαθνζηάζην).
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Ξίλαθαο θιηκαηηζηηθψλ Γ.2.1.3

Θα είλαη εμσηεξηθφο, κεηαιιηθφο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθφ ρψξν,3 ζεηξψλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 600x700x120
(ΞxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 3x100A
Ρξεηο (3) αζθάιεηεο πιήξεο (βάζε ,πψκα θαη θπζίγγην 80A DIAZED)
Κία (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
Γχν (2) δηαθφπηεο δηαξξνήο 4x63A / 30mA
Γέθα (10) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο 20A
Γψδεθα (10) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο 16A
Ξέληε (5) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο ξάγαο 25A
Θαισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο. Νη αζθάιεηεο
ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε δχν νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζα ζπλδέεηαη κε έλα αληηειεθηξνπιεμηαθφ
ειεθηξνλφκν 4x63A/ 30ma.
Νη πίλαθεο θσηηζκνχ-θίλεζεο Γ.2.1.1 ΘΑΗ Ζ.2.1.2 ζα κεηαθεξζνχλ ζε παξαθείκελε ζέζε θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ
δχν (2) κέηξα,
Νη ειεθηξηθνί πίλαθεο Γ.2.1.1 -Ζ.2.1.2 -Ζ.2.1.3 λα είλαη ίδησλ δηαζηάζεσλ (-Β)
8. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΗΠΣΟΥΛ
Ξιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ, θιηκαηηζκνχ θαη
ινηπψλ θαηαλαιψζεσλ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδηψζεσλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο πξνο φιεο ηηο
θαηαλαιψζεηο.
Ρα θαιψδηα απφ ηνπο πίλαθεο πξνο ηα δηάθνξα θνξηία αθνινπζνχλ νδεχζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκα ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη απηφ ηεο αηζζεηηθήο. Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα θαισδηψζεσλ ζα
νδεχνπλ ζε εζράξεο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ ηκεκάησλ εληφο ηεο
ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ηνπ θαη ζα ηεξκαηίδνπλ ζηνπο δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
θαη ηνπο ξεπκαηνδφηεο εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand (θαηαθφξπθε φδεπζε) ή εληφο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ
θάησ απφ ην επίρξηζκα.
Νη εζράξεο θαισδίσλ πξνβιέπνληαη απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε δηαηξήζεηο επηκήθεηο , ψζηε λα κπνξνχλ
λα δεζνχλ πάλσ ζηελ ζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps) . Νη εζράξεο ζα έρνπλ εθεδξηθή
ρσξεηηθφηεηα ζε θαιψδηα ζε πνζνζηφ >10% .
Νη δηαθφπηεο θαη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο
επί πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand ή ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο θάησ απφ ην επίρξηζκα. Ζ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ
ησλ ρψξσλ ζα ειέγρεηαη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο.
Νη δηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ μεξψλ, ζα είλαη δηκεξείο, κε πιήθηξα , ηζρπξήο θαηαζθεπήο, έληαζεο 10 Α θαη ηάζεο 250 V. Πηνπο
ρψξνπο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζσξηλά ή κφληκα πγξψλ νη δηαθφπηεο ζα είλαη αληίζηνηρα
ζηεγαλνί.
Νη δηαθιαδψζεηο ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο νξαηψλ πιαζηηθψλ θνπηηψλ δηαθιάδσζεο κε ρξήζε
θαηάιιεισλ δηαθιαδσηήξσλ πνπ ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα είηε επί ηεο νξνθήο είηε επί ησλ εζραξψλ θαισδίσλ.
Νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα θέξνπλ θαζ' φιν ην κήθνο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ρξσκαηηζκνχο ησλ θάζεσλ,
νπδεηέξνπ θαη γείσζεο.
Ρα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνπο πίλαθεο
θσηηζκνχ-θίλεζεο θαη ζα είλαη ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (NYΚ) δηαηνκήο 3x1,5mm² θαη 3x2,5mm² αληίζηνηρα.
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Ρα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ πίλαθα θιηκαηηζκνχ
(δηάδξνκνο) έμσ απφ ηελ απνζηείξσζε ζα είλαη ηχπνπ H05VV-U/H05VV-R (ηχπνπ NYΚ κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε)
δηαηνκήο 3x2,5mm², 3x4mm², 3x6mm² θηι. αλάινγα κε ηελ ηζρχ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα κνλνθαζηθέο
θαηαλαιψζεηο ή 5x2,5mm², 5x4mm², 5x6mm² θηι. αλάινγα κε ηελ ηζρχ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηξηθαζηθέο
θαηαλαιψζεηο αληίζηνηρα.
Ζ ρξήζε ησλ θαισδίσλ H05VV-U/H05VV-R ζα είλαη απνθιεηζηηθή θαη θαζ’ φιε ηελ φδεπζε ησλ θαισδηψζεσλ ζηηο
εζράξεο θαισδίσλ, ηα πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ ηχπνπ Legrand, ηνπο εχθακπηνπο ειεθηξνινγηθνχο ζσιήλεο
ηχπνπ Heliflex, απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα δηαλνκήο κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο είηε ζηα
θσηηζηηθά ζψκαηα, είηε ζηνπο ξεπκαηνδφηεο είηε ζηηο θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξηθή
ζπζθεπή.
Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ηχπνπ εξκαξίνπ θαη ζα δηαζέηνπλ εθεδξεία ηνπιάρηζηνλ 20%, ζα έρνπλ ρσξηζηέο κπάξεο
νπδέηεξνπ θαη γείσζεο θαη ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο ηνπ θάζε πίλαθα.
Νη παιηνί ειεθηξηθνί πίλαθεο πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο, γηα ηνπο
ειεθηξηθνχο πίλαθεο πνπ ζα κεηαθεξζνχλ (Γ.2.1.1- Ζ.2.1.1) ηα θαιψδηα ζα ζπλδεζνχλ κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα
(θνο) ζε εηδηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο.
Πην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο
ηνηρνπνηίαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ, έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη ηερληθά θαη αηζζεηηθά απνιχησο
ηθαλνπνηεηηθφ.
Ζ πξνζηαζία γξακκψλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ, θιηκαηηζηηθψλ θιπ ζα γίλεηαη κε κηθξναπηφκαηνπο ή θαη κε
δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη αζθάιεηεο. Γηα ηηο γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξναπηφκαηνη
ηχπνπ L , ελψ γηα αληίζηνηρεο θίλεζεο π.ρ. κηθξνί εμαεξηζηήξεο , ηχπνπ G .
Θάζε γξακκή θσηηζκνχ ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά ζψκαηα κε θνξηίν κέρξη 6 Α ην πνιχ θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ
αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 10 Α. Θάζε γξακκή ξεπκαηνδνηψλ ηξνθνδνηεί κέρξη 4 ξεπκαηνδφηεο
θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα κε κηθξναπηφκαην 16 Α.
Ζ ειεθηξνδφηεζε γηα ηνλ θάζε θισβφ ζην ηκήκα ΥΟΙ ζα γίλεη κε θαιψδηα 3x2.5mm απεπζείαο απφ ηνλ ειεθηξηθφ
πίλαθα κε αζθάιεηα 16Α.
9. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
9.1 Θαιψδηα A05VV-U, A05VV-R (ΛΚ)
Ρα θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαιψδηα ηζρχνο ηχπνπ H05VVU/H05VV-R (NYΚ) κε ράιθηλνπο κνλφθισλνπο/πνιχθισλνπο ζηξνγγπινχο αγσγνχο, κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε PVC,
εζσηεξηθή επέλδπζε ειαζηηθνχ ή ηαηλίαο PVC θαη καλδχα απφ PVC. Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 300/500V, ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα HD 21.4 θαη ΔΙΝΡ 563 θαη θαηάιιεια γηα ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζε
πιαζηηθά θαλάιηα θαη ζε ζσιήλεο.
9.2 Ξιαζηηθνί ζσιήλεο
Νη πιαζηηθνί ζσιήλεο φδεπζεο θαισδίσλ ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ (1250Nt) άθακπηνη επζχγξακκνη θαη δηακνξθψζηκνη
θπκαηνεηδείο (ζπηξάι) ζχκθσλνη κε ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΛ 61386.01 θαη ΔΛ 60670-1. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη
απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ U-PVC, ειεχζεξν αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS),
απηνζβελφκελν (δε ζα δηαδίδεη ηε θιφγα), ρξψκαηνο αλνηθηνχ γθξη RAL 7035, κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθήο αληνρήο (25ºC … +120ºC), κε άξηζηεο ειεθηξνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο δελ εθιχεη ηνμηθά θαη
δηαβξσηηθά αέξηα θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο εθπνκπήο θαπλνχ.
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Νη άθακπηνη επζχγξακκνη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηακέηξνπο 16, 20, 25, 32 θαη 40mm κε αληίζηνηρα πάρε
1,45, 1,50, 1,65 , 1,70, 1,85 θαη νη δηακνξθψζηκνη θπκαηνεηδείο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηακέηξνπο 16, 20, 25, 32
θαη 40mm κε αληίζηνηρα πάρε 2,55, 3, 3,2 , 3,85, 4,35. Νη αλσηέξσ ζσιήλεο ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην αληίζηνηρν
ζχζηεκα θακππιψλ, θνιάξσλ, κνπθψλ, ξαθφξ θαη θνπηηψλ δηαθιάδσζεο εμαζθαιίδνληαο πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ IP55.
9.3 Δπίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη
Ρν επίηνηρν πιαζηηθφ θαλάιη ζα είλαη ηχπνπ Legrand DLP monoblock, δηαζηάζεσλ 105x35mm ή 105x50mm , κε
δηαηνκή παξαιιειφγξακκνπ, απφ ζθιεξφ PVC θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην θπξίσο ηκήκα (βάζε) θαη ην θαπάθη.
Ρν θπξίσο ηκήκα (βάζε) ζα έρεη ζρήκα U, ζα θέξεη ζηε βάζε ηνπ ηξνρηέο (ξάγα) ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί
νξηδφληην δηαρσξηζηηθφ ζηνηρείν ψζηε ην θαλάιη λα ρσξίδεηαη ζε δχν αλεμάξηεηα κέξε, πνπ ην θαζέλα λα δέρεηαη
θαιψδηα δηαθνξεηηθήο εγθαηάζηαζεο. Πην πάλσ ηκήκα ε βάζε θαζψο θαη νη δηαρσξηζηηθφ ζηνηρείν, ζα θέξνπλ νπέο
ψζηε λα θνπκπψλνπλ πάλσ ζε απηέο θαηά δηαζηήκαηα ζηεξίγκαηα απφζηαζεο πνπ λα θξαηνχλ ηα θαιψδηα κέζα ζηα
θαλάιηα πξηλ ηα θαπάθηα θαη λα ζηεξενπνηνχλ γεληθά ην θαλάιη. Πην θαπάθη, πνπ θνπκπψλεη ζηε βάζε ηνπ θαλαιηνχ
πάλσ απφ ηα ζηεξίγκαηα απφζηαζεο, ηνπνζεηνχληαη κε θαηάιιεια αλνίγκαηα νπψλ νη δηαθφπηεο, νη ξεπκαηνδφηεο,
θιπ. Ρν πιαζηηθφ θαλάιη ζα ζηεξίδεηαη επί ηεο ηνηρνπνηίαο.
9.4 Πράξεο θαισδίσλ
Νη ζράξεο θαισδίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ιακαξίλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN
ISO 1461, κε ζηξψκα ςεπδαξγχξνπ πάρνπο 60mm θαη επηκήθεηο δηαηξήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δεζνχλ επάλσ ζηελ
εζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps). Ρν πάρνο ηεο ιακαξίλαο ζα είλαη 1,50mm θαη ην βάζνο ησλ
ζραξψλ ζα είλαη 35mm. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζραξψλ θαισδίσλ ζα είλαη ηειείσο ιεία, δειαδή δε ζα
παξνπζηάδνληαη "γξέδηα" απφ ηε δηακφξθσζε. Γηα παξαθάκςεηο, δηαζηαπξψζεηο, δηαθιαδψζεηο (νξηδφληηεο ή
θαηαθφξπθεο ζπζηνιέο) ή δηαζηνιέο γηα κεηάβαζε ζε ζράξα δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
θαηάιιεια εμαξηήκαηα, επίζεο απφ γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ιακαξίλα. Γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζραξψλ, θαζψο
θαη κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχλδεζκνη ρσξίο θνριίεο. Ζ αλάξηεζε ησλ ζραξψλ ζα γίλεη κε
εηδηθνχο βξαρίνλεο ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν ή κε αλαξηήξεο απφ ηελ νξνθή θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ
αλάξηεζεο ζα είλαη θάζε 2m ηνπιάρηζηνλ. Ζ απφζηαζε αλάξηεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ην βάξνο ησλ θαισδίσλ
πξνζαπμεκέλν θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ. Νη ζράξεο θαισδίσλ ζα ζπλνδεχνληαη θαη κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα
ζρεκαηηζκνχ ή ζηεξίμεσο ηνπο (θακπχιεο, ζπζηνιέο, δηαθιαδψζεηο, νξζνζηάηεο, βξαρίνλεο ζηεξίμεσο, ηαπ, πιηθά
ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο, θιπ.) επίζεο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Νη ζράξεο θαη νη νξζνζηάηεο ζα είλαη
ππνινγηζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζ' απηέο
πξνζαπμεκέλν θαηά 50% ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ παξακφξθσζε. Πε φιν ην κήθνο ησλ ρψξσλ θαη αλάκεζα ζηελ
νξνθή θαη ηελ ςεπδνξνθή ζα ηνπνζεηεζνχλ αλεμάξηεηε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ πιάηνπο
300mm θαη αλεμάξηεηε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ αζζελψλ ξεπκάησλ πιάηνπο 150mm. Ρα θαιψδηα ηζρπξψλ
ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ απφ ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο πξνο ηελ αληίζηνηρε θεληξηθή ζράξα θαισδίσλ ησλ δηαδξφκσλ
πάλσ ζε ζράξεο πιάηνπο 200mm (θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα). Ρα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ απφ
ηνπο θαηαλεκεηέο data θαη ηειεθψλνπ ηνπ πξνο ηελ αληίζηνηρε θεληξηθή ζράξα ησλ δηαδξφκσλ πάλσ ζε ζράξα
πιάηνπο 200mm (θάζεηεο ζηελ θεληξηθή ζράξα).
9.5 Θνπηηά δηαθιάδσζεο θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ
Ρα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη ηεηξάγσλα, θαηάιιεια γηα ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ ή ηνπ ζσιήλα πνπ πξννξίδνληαη,
αλζπγξνχ ηχπνπ, απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ειεχζεξν αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS) , απηνζβελφκελν θαη πνπ δε
δηαδίδεη ηελ θιφγα θαη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο IP54. Θα είλαη δηαζηάζεσλ 100x100x50mm, ζα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) νπέο εηζφδνπ-εμφδνπ θαισδίσλ PG16/PG21 κε θαηάιιεια ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο θαη
δπλαηφηεηα ρξήζεο ζηππηνζιηπηψλ.
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9.6 Οεπκαηνδφηεο

Oη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα, ή θαηάιιεινη γηα ηα πιαζηηθά θαλάιηα πνπ
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη πξνζαξκνγψλ. Θα είλαη ηχπνπ ζνχθν κε
πιεπξηθέο επαθέο γείσζεο , αζθαιείαο, κε αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο, ιεηηνπξγίαο 16Α/250V, ιεπθνχ ρξψκαηνο
θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα
εκθάληζε.
9.7 Γηαθφπηεο (απινί, θνκηηαηέξ, αιέ-ξεηνχξ)
Oη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην επίρξηζκα ή θαηάιιεινη γηα ηα επίηνηρα
πιαζηηθά θαλάιηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη πξνζαξκνγψλ. Θα
δηαζέηνπλ πιαηχ πιήθηξν θαη αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο, ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα είλαη ιεηηνπξγίαο
10Α/250V θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη
ίδηα εκθάληζε.
Νη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ζα είλαη απινί, θνκηηαηέξ θαη αιέ-ξεηνχξ.
9.8 Γηαθφπηεο ειέγρνπ ξνιψλ

Oη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο ειέγρνπ ξνιψλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζηα επίηνηρα πιαζηηθά θαλάιηα πνπ
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ θαη πξνζαξκνγψλ. Θα δηαζέηνπλ πιαηχ
πιήθηξν θαη αθξνδέθηεο κε κνξθή βχζκαηνο, ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα είλαη ιεηηνπξγίαο 10Α/250V θαη ζα
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε. Θα
είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ έιεγρν (άλνδνο, θάζνδνο, stop) ησλ ειεθηξηθψλ ξνιψλ (500 W max) κε απεπζείαο έιεγρν
ηνπ κνηέξ.
10.ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ
10.1 Δξκάξην ειεθηξηθνχ πίλαθα
Νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη εμσηεξηθνχ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα επίηνηρε ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο
ρψξνπο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή ιακαξίλα (ραιπβδνέιαζκα DKP) πάρνπο 2
mm. Ρα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη βακκέλα κε δχν (2) ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο. Ρα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημήο ηνπο (ραιχβδηλα ειάζκαηα, θνριίεο θηι.) ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή
πξνζηαζία (γαιβάληζκα) ή ζα είλαη αλνμείδσηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε
πξφζβαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απαξαίηεησλ θαιπκκάησλ. Νη αζθαιηζηηθέο
δηαηάμεηο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε επαξθείο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε,
επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε θαη ε δηάηαμε ησλ γεηηνληθψλ
αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ. Νη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ θαη αγσγψλ κε ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ αθξνδεθηψλ. Θα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη ζέζεο ησλ θαισδηψζεσλ
αλά θάζε, νπδέηεξν θαη γείσζε. Ζ θαηαζθεπή θαη θαισδίσζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο
ηζρχνληεο Διιεληθνχο Θαλνληζκνχο. Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα θέξεη αλνίγκαηα ζην πάλσ κέξνο ηνπ γηα ηελ άλεηε θαη
αζθαιή δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. Νη πφξηεο θαη νη κεησπηθέο πιάθεο ζα είλαη κεηαιιηθέο θαη ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο κε
ην θχξην ζψκα ηνπ πίλαθα. Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε αθξνδέθηε ηχπνπ κπάξαο νπδεηέξνπ θαη
γείσζεο, εηδηθφ κεηαιιηθφ θιείζηξν, εηδηθνχο κεηαιιηθνχο κεληεζέδεο, θαηάιιειε ζήθε απφ πιαζηηθφ ζηελ εζσηεξηθή
πιεπξά ηεο πφξηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ πίλαθα. Ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα έρεη επηπιένλ εθεδξηθφ
ρψξν 30% ησλ παξφλησλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ επέθηαζεο θαη ζα
ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά ειεθηξηθψλ ζρεδίσλ. Ρν πιηθφ ξάγαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη γλσζηνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ εηαηξείαο (Hager, schneider, ABB, Legrand θηι.)
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10.2 Οαγνδηαθφπηεο ειεθηξηθνχ πίλαθα

Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα έιεγρν θαη απφδεπμε (άλνηγκα θαη θιείζηκν θπθισκάησλ ππφ θνξηίν), ζα
είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 20A έσο 125A ζχκθσλα κε ηα
κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ
δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ
καλδάινπ. Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γεληθνί δηαθφπηεο πηλάθσλ ή κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ. Ρν
θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα
είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-4 θαη IEC 60947-3.
Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 250VAC (1P) , 500VAC (2P,3P,4P)
Θξνπζηηθή ηάζε : 4kV (20-32A) , 6 kV (40-125A).
Νλνκαζηηθή ηηκή ηθαλφηεηαο δηαθνπήο βξαρπθπθιψκαηνο : 3kA (20-32A) 6kA (40-125A).
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 300.000 (20-32A) , 50.000 (40-125A).
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 30.000 (20-32A) , 20.000 (40-63A) , 10.000 (100A) , 2500 (125A) .
Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB, Legrand,
Siemens θηι.
10.3 Αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο κε ηα θπζίγγηα αζθαιεηψλ εληφο απηψλ ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο θαη
βξαρπθπθιψκαηνο θαη ιεηηνπξγία απνκφλσζεο, ζα έρνπλ ελζσκαησκέλεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ζεκαηνδφηεζε ηεο
ηεγκέλεο αζθάιεηαο θαη ζα δέρνληαη θπζίγγηα ηχπνπ αζθάιεηαο ηχπνπ aM ή gG. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ
ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ ζα είλαη
απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ20) ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC/EN
60947-3.
Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 690V
Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
10.4 Κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ έλαληη ξεπκάησλ
βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππεξθφξηηζεο, ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο
10A έσο 32A ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε
απηήλ ησλ ξαγνδηαθνπηψλ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Θάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά
ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Νη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ
ζήξαγγαο (ΗΟ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή
βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα
IEC/ΔΛ 60947-2 θαη IEC/ΔΛ 60898-1.
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Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 500VAC
Νλνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο (Uimp) : 6 kV
Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA.
Θακπχιε C
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 10.000
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000

Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin,
ABB, Legrand, Siemens θηι.
10.5 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα ζεκαηνδνηνχλ ηελ παξνπζία ηάζεο, ζα είλαη κνλνθαζηθέο ή ηξηθαζηθέο ζχκθσλα κε
ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ
ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ
καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη
αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Νη ελδεηθηηθέο
ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππν IEC/ΔΛ 60947-5-1.
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Νλνκαζηηθή ηάζε : 230V
Νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα : 50/60Hz.
Ρχπνο ιπρλίαο : Led
Γηάξθεηα δσήο : 100.000 ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
10.6 Γηαθφπηεο δηαξξνήο ειεθηξηθνχ πίλαθα
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ έλαληη ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε επαθή, ζα είλαη
δηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 16A έσο 100A ζχκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ
πηλάθσλ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν
θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ δηαξξνήο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη αθξνδέθηεο
ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη
δπλαηή ε πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην
πξφηππν IEC/EN 61008-1.
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 230-240VAC (2P) , 400-415VAC (4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ρχπνπ Asi
Νλνκαζηηθήο επαηζζεζίαο 30mA.
Νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο : 500V.
Νλνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο : 6 kV
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 15.000 (16-63A) , 10.000 (80-100A).
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000 (20-32A).
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Δηδηθφηεξα γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε ξάγαο:
Θακπχιε C
Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA.
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
11. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
11.1 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ VOICE-DATA
Ζ πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο αζζελψλ ξεπκάησλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
Γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο πξνβιέπεηαη:
Ιήςε δεδνκέλσλ data RJ45.
Ρειεθσληθή ιήςε RJ11.
Ππγθεθξηκέλα γηα ην ρψξν ηνπ γλαζνρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο νη αθφινπζεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη:

ΣΥΟΝΠ

Γηπιή πξίδα RJ45

Ξξίδα RJ11

Γξαθείν Ξξντζηακέλεο

1

1

Σψξνο ρεηξνπξγείνπ

1

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

1

1

Γξαθείν ηαηξψλ

2

2

Γηάδξνκνο

-

-

Σψξνο θνπδίλαο

-

-

Πχλνιν πξηδψλ

5

5

Γηα ην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο ΥΟΙ νη αθφινπζεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη:

ΣΥΟΝΠ

Γηπιή RJ45

Ξξίδα RJ11

Σψξνο αλακνλήο-Ηαηξείν

1

1

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 1

1

1

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 2

3

3

Σψξνο εμεηαζηεξίνπ 3

4

4

Γξαθείν αθνπφγξακκαηνο

1

1

Θάιακνο αθνπφγξακκαηνο

1

1

wc

-

-

Γηαδξνκνο

-

-

11

11

Πχλνιν πξηδψλ
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12. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ

Ξιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηψζεσλ ησλ δηθηχσλ ηειεθψλσλ θαη data θαη εγθαηάζηαζε λέσλ
θαισδηψζεσλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαλεκεηέο ηειεθψλσλ θαη data ηνπ Ρκήκαηνο πξνο φιεο ηηο ιήςεηο
ηειεθψλνπ θαη data.
Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα νδεχνπλ ζε εζράξεο θαισδίσλ αζζελψλ ξεπκάησλ ζηνπο
δηαδξφκνπο ηνπ θηεξίνπ. Όια ηα θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα δίθηπα ), φπσο θαη ν βαζηθφο εμνπιηζκφο (θαηαλεκεηέο,
δηαθιαδσηήξεο, ιήςεηο θιπ.) ζα είλαη επηζθέςηκα θαη ζα ζεσξνχληαη ζεκεία επεκβάζεσο ζε πεξίπησζε βιαβψλ ,
αιιαγψλ θιπ.
Ρα θαιψδηα απφ ηνπο θαηαλεκεηέο πξνο ηηο ιήςεηο ηειεθψλνπ θαη data ζα αθνινπζνχλ νδεχζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ην
αίηεκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη απηφ ηεο αηζζεηηθήο. Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα
θαισδηψζεσλ ζα νδεχνπλ ζε μερσξηζηέο εζράξεο θαισδίσλ αζζελψλ ξεπκάησλ ζην δηάδξνκν ηνπ Ρκήκαηνο εληφο
ηεο ςεπδνξνθήο πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή θαη ζα ηεξκαηίδνπλ ζηηο πξίδεο ηειεθψλνπ θαη data εληφο
πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand ή ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο θάησ απφ ην επίρξηζκα. (θαηαθφξπθε φδεπζε).
Νη εζράξεο θαισδίσλ πξνβιέπνληαη απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε δηαηξήζεηο επηκήθεηο , ψζηε λα κπνξνχλ
λα δεζνχλ πάλσ ζηελ ζράξα ηα θαιψδηα κε εηδηθέο πιαζηηθέο ηαηλίεο (straps) . Νη εζράξεο ζα έρνπλ εθεδξηθή
ρσξεηηθφηεηα ζε θαιψδηα ζε πνζνζηφ >10% .
Νη πξίδεο ηειεθψλσλ θαη data ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, κέζα ζην επίρξηζκα ή εγθαηάζηαζε
επί πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ηχπνπ Legrand.
Ζ νξηδφληηα θαισδίσζε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε UTP θαισδίνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν δνκεκέλεο θαισδίσζεο
ΔΗΑ/ΡΗΑ 568A απφ θάζε ιήςε ηειεθψλνπ θαη data πξνο ην αληίζηνηρo rack (ηειεθσληθφ θέληξν) θαη θαηαλεκεηή
ηειεθψλνπ ζην δηάδξνκν ή απφζηαζε ε νπνία δελ μεπεξλά ηα 80κ. Πε θάζε ιήςε data πξνβιέπεηαη απφ έλα (1)
θαιψδην UTP cat6 πνπ ζην άιιν άθξν (rack) ζα ηεξκαηίδεηαη ζηα patch panels.
Πε θάζε ηειεθσληθή ιήςε πξνβιέπεηαη απφ έλα (1) θαιψδην UTP cat5e πνπ ζην άιιν άθξν ζα ηεξκαηίδεηαη ζην
θαηαλεκεηή.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (πξίδεο, θαιψδηα, θιπ) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6e σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο
ζεκάησλ. Ζ ηνπνινγία ηνπ νξηδφληηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ηχπνπ αζηέξα κε θέληξν ηνλ ηνπηθφ θαηαλεκεηή θαη απνιήμεηο
ηηο ιήςεηο. Πε πεξηπηψζεηο παξάιιειεο φδεπζεο θαισδίσλ UTP θαη δηθηχσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη
κέξηκλα ψζηε λα ππάξρεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20cm. Ζ ίδηα κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο
γεηηλίαζεο θαισδίσλ UTP θαη ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ.
12.1.Ρειεθσληθφο θαηαλεκεηήο
Πηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε λένπ
ηειεθσληθνχ θαηαλεκεηή.
Ν λένο ηειεθσληθφο θαηαλεκεηήο ζα είλαη επίηνηρνο πιαζηηθφο 100 δεπγψλ box3 ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πςειψλ
ηαρπηήησλ κε νξηνισξίδεο ηχπνπ επαθψλ LSA PLUS, εμνπιηζκέλνο κε κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο νξηνισξίδσλ ηχπνπ
επαθψλ LSA PLUS. Ό λένο θαηαλεκεηήο ηειεθψλνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ έμσ δηάδξνκν.
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12.2 Ξπξαλίρλεπζε

Ρν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηνπο ρψξνπο βάζε ηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο ζα παξακείλεη σο έρεη. Ρα
θαιψδηα πνπ ζπλδένπλ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζράξα ή ειεθηξνινγηθφ θαλάιη καδί κε ηα
αζζελή ξεχκαηα.
12.3 Ξξίδεο data
Oη πξίδεο data ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Θα είλαη ηχπνπ RJ45 Cat 6A, δηπινχ ηχπνπ,
ζσξαθηζκέλεο, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ISO 11801 2.0, ΔΛ 50173-1 θαη ΔΗΑ/ΡΗΑ 568, ζα δηαζέηνπλ θνλέθηνξεο
LCS2 γξήγνξεο ζχλδεζεο ρσξίο εξγαιείν κε δηπιφ ρξσκαηηθφ θψδηθα 568 Α θαη Β θαη αξίζκεζε, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα
δηαζέηνπλ ζήθε εηηθέηαο θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο
ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
Θα δηαζέηνπλ ππνδνρή πάλσ απφ θάζε RJ45 ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθά, θνπκπσηά εηθνλίδηα ζε
ρξσκαηηθή πνηθηιία γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ ηη πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ε θάζε ππνδνρή RJ 45 θαη ζα δηαζέηνπλ
πνξηάθη πξνζηαζίαο.
Πηηο πξίδεο data λα δηαηεξεζεί ε παιηά αξίζκεζε σο έρεη.
Πηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί εθηππσηήο ζα εγθαηαζηαζεί επηπιένλ θαιψδην απφ RAK νξφθνπ.
12.4 Ξξίδεο ηειεθψλνπ.
Νη πξίδεο ηειεθψλνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Θα είλαη ηχπνπ RJ11, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα
ΔΡS 300001 ΔN 50082-1 θαη ΔN 50081-1, ζα δηαζέηνπλ θνλέθηνξα κε αθξνδέθηε 1/4 ζηξνθήο γηα γξήγνξε ζηήξημε,
ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηνπλ ζήθε εηηθέηαο θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ
νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
12.5 Θαιψδην UTP Cat.6e
Ρν θαιψδην UTP (Unshielded Twisted Pair) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6/θιάζεο Δ, αζσξάθηζην, 4 ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ,
100 Ohm, εμσηεξηθνχ καλδχα απφ PVC, αγσγνχο 24 AWG, κνλφθισλν, κε πεξίβιεκα ρακειήο επθιεθηφηεηαο θαη
κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλσλ αεξίσλ (LSOH/LSZH), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60332-1-2, ΔΙΝΡ EN 60332-1-2,
IEC 61034-1, ΔΙΝΡ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΔΙΝΡ EN 50268-2, IEC 60754-2 θαη ΔΙΝΡ EN 50267-2-3. Ζ γξακκή
κεηαθνξάο ραιθνχ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008,
ISO/IEC 11801/A2:2010, ΔΙΝΡ 50173-1:2007 θαη ΔΙΝΡ EN 50173-1/Α1:2009 θαη νλνκαζηηθή Ραρχηεηα Γηάδνζεο
70%.
13. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
ειεθηξηθέο εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο κε επηηφπνπ επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ζπλελλνήζεηο κε ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
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14. ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα είλαη απνιχησο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Νη εξγαζίεο φπσο
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα γίλνπλ απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν.

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟ ΧΡΛ
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
1.Απνμειψζεηο-θαζαηξέζεηο
 Απνμήισζε & απνκάθξπλζε μχιηλσλ παξάζπξσλ ζηνλ δηάδξνκν έθαζην δηαζηάζεσλ 1,50mΣ0,90m, ηεκάρηα
δχν (2).


Θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο δηαζηάζεσλ 3,10mΣ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζην εμεηαζηήξην
αζζελψλ).



Θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο δηαζηάζεσλ 1,60mΣ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζηoλ ρψξν ηνπ
ινπηξνχ).



Θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο ππεξκπαηηθήο δηαζηάζεσλ 2,00mΣ3,15m κεηά πθηζηακέλεο πφξηαο (ζην εμεηαζηήξην
αζζελψλ) ζηελ αίζνπζα 2.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε έμη (6) πθηζηακέλσλ μχιηλσλ θαζψλ κεηά ησλ ζπξψλ ηνπο.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο μχιηλεο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ Ηαηξείνπ, δηαζηάζεσλ
1,70mΣ1,60 m.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο δηαδξφκνπ κεηά ηνπ ζθειεηνχ ηεο επηθαλείαο
17,00m2 πεξίπνπ.



Απνκάθξπλζε πθηζηακέλσλ ζπξψλ ληνπιαπψλ απφ κειακίλε



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ςεπηνδνθαξηψλ.



Απνμήισζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ & δαπέδνπ ινπηξνχ επηθαλείαο 7,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε λεξνρχηε κεηά ληνπιαπηνχ ζηελ αίζνπζα 1.



Απνμήισζε μχιηλσλ ληνπιαπηψλ ζηελ αίζνπζα 1



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ζσιελψζεσλ αλελεξγψλ

2.Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ:
 Σξσκαηηζκφο ηνηρνπνηίαο : Απφμεζε παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ- ηξίςηκν- ζηνθάξηζκα-ηξίςηκν -αζηάξσκα &
πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα, επηθαλείαο 270,00m2 πεξίπνπ.


Σξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ :Ρξίςηκν & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε ξηπνιίλε λεθηηνχ. Ρεκάρηα
νρηψ (8).

3.Ρνπνζέηεζε δαπέδσλ
 Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ δαπέδνπ ηχπνπ linollioum, επηθαλείαο 50,00m2 πεξίπνπ, κεηά ηνπ
πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί ηνπ (πιήξσο δηακνξθσκέλνπ), ζε ρψξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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4.Μπινπξγηθέο εξγαζίεο


Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη ζπξψλ πξεζζαξηζηψλ κε επηθάιπςε LAMINATE αλνηγφκελεο πιήξεηο
ηνπνζεηεκέλεο (πφκνια- θιεηδαξηέο -κεληεζέδεο θιπ.). ηεκάρηα νρηψ (8).



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπξψλ ληνπιαπψλ κε επηθάιπςε LAMINATE 1,50mX 0,60mX16mm, ηεκάρηα 5
&1,30m X 0,60m X16mm, ηεκάρηα 5,κεηά ησλ κεληεζέδσλ ηνπο.



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο κήθνπο 20,00κ.κ. πεξίπνπ. Θα είλαη θαηαζθεπή απφ MDF
πάρνπο 2cm & πιάηνπο 18cm , ζα επηθαιπθζεί απφ ην ίδην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ
δαπέδνπ & πεξηκεηξηθά ζα έρεη περάθη ινπζηξαξηζκέλν απφ νμπά δηαζηάζεσλ 1cm Σ2cm.

5.Τεπδνξνθέο
Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζα απνηειείηαη απφ:
α. ζχζηεκα αλαξηήζεσο
β. πιάθεο πιεξψζεσο
ζχζηεκα αλαξηήζεσο
Θα απνηειείηαη απφ θπξίνπο νδεγνχο, πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ζε απφζηαζε 50-60cm ζε αλαξηήζεηο.
Πηνπο θπξίσο νδεγνχο ζα ΄΄θνπκπψλνπλ΄΄ εγθάξζηνη νδεγνί 60cm, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηνλ επηζπκεηφ θάλαβν
60Σ60cm, φπνπ ζα επηθαζήζνπλ νη πιάθεο ησλ θχιισλ & ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά. Ρν ζχζηεκα αλαξηήζεσο εθηφο ησλ
αλσηέξσ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ςεπδνξνθήο, ψζηε φιε ε θαηαζθεπή λα είλαη αζθαιήο & έληερλε.
Ξιάθεο πιεξψζεσο
Θα έρνπλ θαιή & εχθνιε επηζθεςηκφηεηα ησλ δηθηχσλ πνπ θαιχπηεη ε ςεπδνξνθή, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη &
ρσξίο (κεηά ηελ επίζθεςε) λα απαηηνχλ κεγάιε πξνζπάζεηα απνθαηαζηάζεσο. Νη πιάθεο πιεξψζεσο ζα είλαη απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια γπςνζαλίδαο επελδεδπκέλεο κε P.V.C.,δηαζηάζεσλ 60Σ60, ρσξίο παηνχξα πεξηκεηξηθά,
ιεπθνχ ρξψκαηνο. Ρπρφλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ηεο ςεπδνξνθήο ζα επηιπζνχλ επί ηφπνπ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
6.Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο-αινπκηλνθαηαζθεπέο
 Θαηαζθεπή παξαζχξνπ αλνηγνκέλνπ κε παινπίλαθα ακκνβνιήο δηαζηάζεσλ 0,50mX0,50m Πηελ είζνδν ηνπ
ηαηξείνπ ζηελ ζέζε πθηζηακέλνπ μχιηλνπ


Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Σ1,10m Σ 2,15m & πιάηνπο 0,25m .
Ρεκάρηα 4.Νη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ λέσλ ζπξψλ



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Σ1,10m Σ 2,15m πεξίπνπ & πιάηνπο
0,14m. Ρεκάρηα 4 Νη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ λέσλ ζπξψλ. Θα είλαη απφ
ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα.

7.Δξγαζίεο ζην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ
Δπέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ αεξίσλ & νη αληίζηνηρεο ζσιελψζεηο γηα O2, Φ10 X 0,7mm & VAC
AFNOR, Φ15 X 0,7mm
Ξξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ηξηψλ (3) επίηνηρσλ ιήςεσλ , δηπιήο θξαγήο & ζπγθεθξηκέλα :
o

Κία (1) ιήςε O2 AFNOR

o

Γχν (2) ιήςεηο VAC AFNOR

8.Ινηπέο εξγαζίεο
 Ρνπνζέηεζε πεξζίδσλ επηθαλείαο 17,20m2 πεξίπνπ, ρξψκαηνο επηινγήο καο


Θαηαζθεπή δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα ζε δηάθνξα ζεκεία επηθαλείαο 15,00m2 (ζην
ινπηξφ ζα είλαη άλζπγξε).



Θαηαζθεπή δνθαξηψλ γηα ηελ απφθξπςε ζσιελψζεσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ (φπνπ ρξεηαζηεί ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο κήθνπο 30,00κ.κ. πεξίπνπ
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Δπηζθεπέο κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο- απνθαηάζηαζε -επηζθεπή ηνπηθά
πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο θιπ.



Απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κεξεκεηηψλ ζην ινπηξφ.



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ βαξένπο ηχπνπ θαζψο ηνίρνπ ινπηξνχ & λεξνρχηνπ
επηθαλείαο πεξίπνπ 60,00m2



Γέκηζκα ησλ θαζψλ κε αξηάλη



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληπηήξνο-κπαηαξία ληπηήξνο-ζαπσλνζήθεο πγξνχ ζάπσλνο –ραξηνζήθεο ζηελ
αίζνπζα 1.



Κεηαθνξά ληπηήξνο ινπηξνχ ζε λέα ζέζε



δξαπιηθή εγθαηάζηαζε ληπηήξνο (ζσιελψζεηο- δηαθφπηεο θιπ.) ζηελ αίζνπζα 1



Απνκάθξπλζε αρξήζησλ ζε θάδν.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ρψξσλ & ησλ κεραλεκάησλ απφ ηπρφλ θζνξέο, θαζψο ν ρψξνο ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο
νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ λα έρνπλ ειεχζεξνπο ηνπο ρψξνπο πξνο δηεπθφιπλζε & απξφζθνπηε εξγαζία ησλ
ζπλεξγείσλ. Ζ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

α/α

Δίδνο εξγαζίαο

Κνλάδα
κεηξήζεσο

Ρηκή κνλάδνο

Ξνζφηεο

1 Απνμειψζεηο-απνκάθξπλζε απνμεινζέλησλ

ηεκ.

400.00

1

400.00

2 Σξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

m2

5.00

270,00

1350.00

3 Σξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ θαζψλ

ηεκ.

250.00

1

250.00

4 Θεξακηθφο ληπηήξαο

ηεκ.

70.00

1

70.00

5 Γνρείν πγξνχ ζάπσλνο

ηεκ.

20.00

1

20.00

6 Σαξηνζήθε ρεηξνπεηζέηαο

ηεκ.

15.00

1

15.00

7 Θεξακηθά πιαθίδηα

m2

20.00

70,00

1400.00

8 Ξφξηεο απφMDF κε επηθάιπςε LAMINATE

m2

130.00

16,80

2184.00

9 Ξφξηεο ληνπιαπψλ

ηεκ.

50.00

10

500.00

10 Ξξνζηαηεπηηθέο θάζεο

m2

15.00

20,00

300.00

11 Ρνηρνπνηία γπςνζαλίδαο

m2

22.00

15,00

330.00
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12 Γνθάξηα γπςνζαλίδαο

κ.κ.

10.00

15,00

150.00

13 Γάπεδν πιαζηηθφ

m2

22.00

50,00

1100.00

14 Θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο

m2

20.00

110,00

2200.00

15 Ξεξζίδεο

m2

50.00

17,20

860.00

16 Ξαξάζπξν αινπκηλίνπ

ηεκ.

150.00

1

150.00

17 Κεηαιιηθέο-θάζεο
Mεηαιιηθέο θάζεο

ηεκ.

ηεκ.

70.00
50.00

4

4

280.00

200.00

18 Γξακκή θελνχ

ηεκ.

300.00

1

300.00

19 δξαπιηθή εγθαηάζηαζε ληπηήξσλ

ηεκ.

100.00

1

100.00

19 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κεξεκεηηψλ (επηρξίζκαηα –
κηθξνκεξεκέηηα-αξηάλη θιπ)

ηεκ.

300.00

1

300.00

12459.00
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Δξγαζίεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθό Ιαηξείν
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
1.Απνμειψζεηο-θαζαηξέζεηο
 Θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο δξνκηθήο επηθαλείαο 45,00m2 πεξίπνπ


Απνμήισζε & απνκάθξπλζε έμη (6) πθηζηακέλσλ μχιηλσλ θαζψλ κεηά ησλ ζπξψλ ηνπο.



Απνμήισζε & απνκάθξπλζε πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο κεηά ηνπ ζθειεηνχ ηεο επηθαλείαο 18,00m2
πεξίπνπ.



Απνμήισζε πθηζηακέλσλ ςεπηνδνθαξηψλ.



Απνμήισζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ επηθαλείαο 35,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε λεξνρπηψλ. Ρεκάρηα ηξία (3).



Απνμήισζε πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο & απνρέηεπζεο ησλ αλσηέξσ λεξνρπηψλ ,θαζψο ησλ
ηεζζάξσλ (4) ρεηξνπξγηθψλ θαξεθιψλ



Απνμήισζε πθηζηακέλεο ζηήιεο επηζηξνθήο δεζηνχ λεξνχ κήθνπο Φ18 10κ.κ. πεξίπνπ (Γηαδξνκή απφ ην
ηζφγεην έσο ηελ ΥΟΙ Θιηληθή)



Απνμήισζε μπιίλσλ ληνπιαπψλ επηθαλείαο 32,00m2 πεξίπνπ.



Απνμήισζε ειαθξψλ ρσξηζκάησλ επηθαλείαο 15,00m2 πεξίπνπ.

2.δξαπιηθέο εξγαζίεο
 Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 15(θξχν) γηα ηα ηέζζεξα (4) ρεηξνπξγηθά
ηξαπέδηα κεηά ησλ θαηαιιήισλ δηαθνπηψλ.


Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο απνρέηεπζεο απφ πιαζηηθά ζσιήλα Φ 40 γηα ηα ηέζζεξα (4) ρεηξνπξγηθά
ηξαπέδηα & ζχλδεζε κε ην δίθηπν



Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο ζέξκαλζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 18. 10κ.κ. πεξίπνπ.



Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε γξακκήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα Φ 15( θξχν-δεζηφ –επηζηξνθή) & γξακκήο
απνρέηεπζεο απφ πιαζηηθά ζσιήλα Φ 40 γηα δχν (2) λεξνρχηεο κεηά ησλ θαηαιιήισλ δηαθνπηψλ.



Θαηαζθεπή γξακκήο ζέξκαλζεο γηα ηέζζεξα (4) ζεξκαληηθά ζψκαηα (θαινξηθέξ), κεηά ησλ θαηαιιήισλ
δηαθνπηψλ.



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ (4) ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ (θαινξηθέξ) ηχπνπ panels & ζπγθεθξηκέλα
22/80/900-22/90/900-33/90/900 & 22/70/600

3.Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ:
 Σξσκαηηζκφο ηνηρνπνηίαο : Απφμεζε παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ- ηξίςηκν- ζηνθάξηζκα-ηξίςηκν -αζηάξσκα &
πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα, επηθαλείαο 150,00m2 πεξίπνπ.


Σξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ (θάζεο ζπξψλ) :Ρξίςηκν & πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ κε ξηπνιίλε
λεθηηνχ. Ρεκάρηα ηξία (3) .

4.Ρνπνζέηεζε πιαθηδίσλ
 Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ βαξένπο ηχπνπ επηθαλείαο 65,00m2 πεξίπνπ, κεηά ηνπ
πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί ηνπ ζε φιν ην δάπεδν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ επηθαλείαο πεξίπνπ 25,00m2 πεξίπνπ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα
γίλεη ζηνλ ηνίρν ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα & ζηνλ ηνίρν ηεο θνπδίλαο.

5.Μπινπξγηθέο εξγαζίεο
 Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη ζπξψλ πξεζζαξηζηψλ κε επηθάιπςε LAMINATE αλνηγφκελεο πιήξεηο
ηνπνζεηεκέλεο (πφκνια- θιεηδαξηέο -κεληεζέδεο θιπ.). Ρεκάρηα ηέζζεξα (4), δηαζηάζεηο ζπξψλ
0,90mΣ2,00m.


Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο θάζαο κήθνπο 20,00κ.κ. πεξίπνπ. Θα είλαη θαηαζθεπή απφ MDF
πάρνπο 2cm & πιάηνπο 18cm , ζα επηθαιπθζεί απφ ην ίδην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ
δαπέδνπ & πεξηκεηξηθά ζα έρεη περάθη ινπζηξαξηζκέλν απφ νμπά δηαζηάζεσλ 1cm Σ2cm.



Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε ληνπιαπψλ –βηβιηνζεθψλ απφ κειακίλε 16mm Σξψκα κειακίλεο ιεπθφ-ξάθηα
απμνκεηνχκελα -ηνπνζέηεζε ησλ απαξαηηήησλ θιεηδαξηψλ αζθαιείαο & πνκφισλ Νη θαηαζθεπέο ζα έρνπλ
πφδηα πιαζηηθά – Δπηθάλεηα μπιίλσλ θαηαζθεπψλ 16,00m2.



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε πάγθνπ ληνπξνπάι δηαζηάζεσλ 3,10mΣ0,60mΣ3cm.



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπξηαξηψλ δηαζηάζεσλ 50cmΣ55cm χςνο δηαθνξεηηθφ, ηεκάρηα δψδεθα (12)



Απνμήισζε & επαλαηνπνζέηεζε μπιίλσλ ζπξηαξηψλ ζε λέα ζέζε.



Κεηαηξνπή ζηα ληνπιάπηα ηεο θνπδίλαο , πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε λεξνρχηνπ ΗΛΝΣ νηθηαθνχ κε δηπιή γνχξλα

6.Τεπδνξνθέο
Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηνο& ζα απνηειείηαη απφ:
α. ζχζηεκα αλαξηήζεσο
Θα απνηειείηαη απφ θπξίνπο νδεγνχο, πνπ ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ζε απφζηαζε 50-60cm ζε αλαξηήζεηο.
Πηνπο θπξίσο νδεγνχο ζα ΄΄θνπκπψλνπλ΄΄ εγθάξζηνη νδεγνί 60cm, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηνλ επηζπκεηφ θάλαβν
60Σ60cm, φπνπ ζα επηθαζήζνπλ νη πιάθεο ησλ θχιισλ & ηα ρσλεπηά θσηηζηηθά. Ρν ζχζηεκα αλαξηήζεσο εθηφο ησλ
αλσηέξσ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ςεπδνξνθήο, ψζηε φιε ε θαηαζθεπή λα είλαη αζθαιήο & έληερλε.
β. Ξιάθεο πιεξψζεσο
Θα έρνπλ θαιή & εχθνιε επηζθεςηκφηεηα ησλ δηθηχσλ πνπ θαιχπηεη ε ςεπδνξνθή, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη &
ρσξίο (κεηά ηελ επίζθεςε) λα απαηηνχλ κεγάιε πξνζπάζεηα απνθαηαζηάζεσο. Νη πιάθεο πιεξψζεσο ζα είλαη απφ
πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια γπςνζαλίδαο επελδεδπκέλεο κε P.V.C.,δηαζηάζεσλ 60Σ60, ρσξίο παηνχξα πεξηκεηξηθά,
ιεπθνχ ρξψκαηνο. Ρπρφλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ηεο ςεπδνξνθήο ζα επηιπζνχλ επί ηφπνπ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
7.Κεηαιιηθέο –αλνμείδσηεο θαηαζθεπέο-αινπκηλνθαηαζθεπέο
 Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαζψλ δηαζηάζεσο 2,15m Σ1,10m Σ 2,15m πεξίπνπ & πιάηνπο
0,14m. Ρεκάρηα ηξία (3). Νη αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο θάζεο ησλ λέσλ ζπξψλ. Θα είλαη απφ
ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα.


Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληνπιάπαο λεξνρχηε απφ ιακαξίλα ΗΛΝΣ δηαζηάζεσλ 0,60m Σ0,85 m Σ0,60m
πεξίπνπ .Ξάρνο ιακαξίλαο 1,2mm .Θα θέξεη κία (1) γνχξλα δηαζηάζεσλ 0,50m Σ0,50 m Σ0,30m .



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ληνπιάπαο λεξνρχηε απφ ιακαξίλα ΗΛΝΣ νηθηαθνχ ηχπνπ κε δηπιή γνχξλα



Θαηαζθεπή & ηνπνζέηεζε θεγγίηνπ αινπκηλίνπ αλαθιηλνκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,00mΣ0,60 m πεξίπνπ κεηά
δηπιψλ παινπηλάθσλ ακκνβνιήο. Ρεκάρηα δχν (2)



Ρνπνζέηεζε πάλει αινπκηλίνπ επί ηνηρνπνηίαο γπςνζαλίδαο κεηά δηπιψλ παινπηλάθσλ ακκνβνιήο
επηθαλείαο 2,00 m2 πεξίπνπ



Ζ βαθή ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθή ζε RAL ιεπθφ

8.Δξγαζίεο ζην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ
Απνμήισζε πθηζηακέλνπ δηθηχνπ & ησλ παιηψλ θζαξκέλσλ ιήςεσλ κνλήο θξαγήο
Ξξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε δψδεθα (12) επίηνηρσλ ιήςεσλ , δηπιήο θξαγήο & ζπγθεθξηκέλα :
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o

Ρέζζεξεηο (4) ιήςεηο O2 AFNOR

o

Ρέζζεξεηο (4) ιήςεηο AIR AFNOR

o

Ρέζζεξεηο (4) ιήςεηο VAC AFNOR

Θαηαζθεπή ησλ αληηζηνίρσλ δηθηχσλ
o

Δίθνζη πέληε (25) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ10 X 0,7mm.

o

Παξάληα πέληε (45) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ12 X 0,7mm

o

Δίθνζη πέληε (45) κ.κ. ραιθνζσιήλα ηαηξηθψλ αεξίσλ Φ15 X 0,7mm

Θνπηί ιήςεσλ αινπκηλίνπ ηαηξηθψλ αεξίσλ εληνηρηζκέλσλ 3 αεξίσλ
9.Ινηπέο εξγαζίεο


Θαηαζθεπή δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο απφ γπςνζαλίδα KNAUF κεηά κνλψζεσο πεηξνβάκβαθνο πάρνπο 7cm &
επέλδπζε ζηηο δχν φςεηο κε γπςνζαλίδα 12mm (κε φια ηα πιηθά ζηήξημεο) επηθαλείαο 25,00m2 πεξίπνπ



Θαηαζθεπή δνθαξηψλ γηα ηελ απφθξπςε ζσιελψζεσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ φπνπ ρξεηαζηεί, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο .



Δπηζθεπέο κεξεκεηηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο- απνθαηάζηαζε -επηζθεπή ηνπηθά
πθηζηακέλεο ςεπδνξνθήο θιπ.



Γέκηζκα ησλ θαζψλ κε αξηάλη αλ ρξεηαζηεί



Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζηνπο ληπηήξεο κπαηαξηψλ-ζαπσλνζεθψλ πγξνχ ζάπσλνο –ραξηνζεθψλ θιπ.



Απνκάθξπλζε αρξήζησλ ζε θάδν.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ρψξσλ & ησλ κεραλεκάησλ απφ ηπρφλ θζνξέο, θαζψο ν ρψξνο ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο
νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ λα έρνπλ ειεχζεξνπο ηνπο ρψξνπο πξνο δηεπθφιπλζε & απξφζθνπηε εξγαζία ησλ
ζπλεξγείσλ. Ζ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
α/α

Δίδνο εξγαζίαο

Κνλάδα
κεηξήζεσο

Ρηκή κνλάδνο

Ξνζφηεο

1 Απνμειψζεηο-απνκάθξπλζε απνμεινζέλησλ

ηεκ.

450.00

1

450.00

2 Σξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

m2

5.00

150.00

750.00

3 Σξσκαηηζκνί κεηαιιηθψλ θαζψλ

ηεκ.

80.00

1

80.00

4 Σαιθνζσιήλαο Φ15

κ.κ.

8.00

30,00

240.00

5 Σαιθνζσιήλαο Φ 18

κ.κ.

12.00

10,00

120.00
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6 Ξιαζηηθφο ζσιήλΦ40

κ.κ.

5.00

15,00

75.00

7 Πψκαηα θαινξηθέξ (panels)

ηεκ.

420.00

1

420.00

8 Γηαθφπηεο ληπηήξσλ

ηεκ.

5.00

4

20.00

9 Γηαθφπηεο θαινξηθέξ

ηεκ.

8.00

8

64.00

10 Γνρείν πγξνχ ζάπσλνο

ηεκ.

15.00

2

30.00

11 Σαξηνζήθε ρεηξνπεηζέηαο

ηεκ.

10.00

2

20.00

12 Κπαηαξία αγθψλνο

ηεκ.

150.00

1

150.00

13 Θεξακηθά πιαθίδηα ηνίρνπ- δαπέδνπ

m2

20.00

90,00

1800.00

14 Ξφξηεο απφMDF κε επηθάιπςε LAMINATE

m2

130.00

7,20

936.00

15 Ξξνζηαηεπηηθέο θάζεο

m2

20.00

20,00

200.00

16 Ρνηρνπνηία γπςνζαλίδαο

m2

22.00

25,00

600.00

17 Γνθάξηα γπςνζαλίδαο

κ.κ.

10.00

30,00

300.00

18 Θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο

m2

20.00

65,00

1300.00

19 Κεηαιιηθέο θάζεο

ηεκ.

50.00

3

150.00

20 Μπινπξγηθέο θαηαζθεπέο
Δξκάξηα
Ξάγθνο ΄΄ληνπξνπάι΄΄
Κεηαθνξά
ζπξηαξηψλ –θαηαζθεπή λέσλ -κεηαηξνπή ληνπιάπαο
θνπδίλαο

m2
κ.κ.
ηεκ.

21 Λεξνρχηεο ΗΛΝΣ

ηεκ.

350.00

1

350.00

22 Λεξνρχηεο ΗΛΝΣ νηθηαθφο

ηεκ.

80.00

1

80.00

23 αινπίλαθεο ακκνβνιήο κεηά πιαηζίνπ αινπκηλίνπ

ηεκ.

200.00

1

200.00

ηεκ.

250.00

1

250.00

25 Θαηαζθεπή δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ

ηεκ.

1360.00

1

1360.00

26 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κεξεκεηηψλ (επηρξίζκαηα –
κηθξνκεξεκέηηα-αξηάλη θιπ)

ηεκ.

200.00

1

200.00

24 Θαηαζθεπή &
αλαθιηλνκέλνπ

ηνπνζέηεζε

θεγγίηνπ

αινπκηλίνπ

140.00
200.00
300.00

16,00
1
1

2240.00
200.00 300.00

12885.00
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ΚΔΟΝΠ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. - Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Νλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Νλνκαζία: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 99221988
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: ΒΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 114/ΑΘΖΛΑ/11527
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΔΙΔΛΖ ΣΑΛΑΛΗΑ
- Ρειέθσλν: +30 213 2088715
- Ζι. ηαρπδξνκείν: lenach@hippocratio.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.hippocratio.gr
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): «Γηαθήξπμε
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΥΟΙ ( ΡΔΞ θαη ΡΔΗ) ηνπ ΓΛΑ Ηππνθξάηεην»
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ:99221988
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΖΟΔΠΗΔΠ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΝΣΗ]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [Φ 136/2018]

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα

Απάληεζε:

Πηνηρεία αλαγλψξηζεο:
Ξιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ)
(εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
επηρείξεζεi;
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο
ζε
επίζεκν
θαηάινγν/Κεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ
(π.ρ.
βάζεη
εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνii:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΚΝΛΝ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Λαη [] Όρη

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο:
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

αλαθέξεηε:

Ρξφπνο ζπκκεηνρήο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο iii;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Ρκήκαηα

Απάληεζε:

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί
λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

[ ]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Νλνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ
ζθνπφ …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ (Παξαιείπεηαη)

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο(Παξαιείπεηαη)
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοiv
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεv·
2. δσξνδνθίαvi,vii·
3. απάηεviii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοix·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοx·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxi.
Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

πάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxii ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxiv:
α)
Ζκεξνκελία
ηεο
θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη
ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xiii
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xv
Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xvi;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxvii:
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Ξιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxviii, ζηελ Διιάδα θαη
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xix

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
[……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):xx
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα,
ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ
ή
επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη
ηηο
ππνρξεψζεηο
ηνπ
ζηνπο
ηνκείο
ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ
θαη
εξγαηηθνχ
δηθαίνπxxi;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
[] Λαη [] Όρη

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ
ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλxxii,
ιφγσ
ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxiii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Λαη [] Όρη

[...................…]
[] Λαη [] Όρη

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxiv 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;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
[] Λαη [] Όρη

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ 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,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ (Παξαιείπεηαη)
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Κέξνπο ΗV
ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Κέξνπο ΗV:
Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ
επηινγήο

Απάληεζε

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Λαη [] Όρη

Α: Θαηαιιειφηεηα

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Θαηαιιειφηεηα

Απάληεζε

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxv; ηνπ:

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ

[] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε
αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Λαη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα (Παξαιείπεηαη)
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Απάληεζε:

1α) Ξαξαιείπεηαη
1β) Κφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxvi, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο
θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxvii:
2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεοxxviii, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα
αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη
ηα αθφινπζα:
4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη
ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):
[…...........]
Ξεξηγξαθή

Ξνζά

Ζκεξνκελίεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλxxix φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή
ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο;
6)
Νη
αθφινπζνη
ηίηινη
ζπνπδψλ
θαη
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)

[] Λαη [] Όρη

α)[......................................……]
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β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη
ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα
εμήο:

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη
ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαοxxx ην
αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ :
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ
πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ
ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ:
Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα
άιια
απνδεηθηηθά
κέζα
κπνξνχλ
λα
πξνζθνκηζηνχλ:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Λαη [] Όρη

[] Λαη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Λαη [] Όρη

[….............................................]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Απάληεζε:

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:

[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη
κε
ηα
απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ
φζνλ
αθνξά
ηα
ζπζηήκαηα
ή
πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
(Παξαιείπεηαη)

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη xxxi, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ν
θάησζη
ππνγεγξακκέλνο
δίδσ
επηζήκσο
ηε
ζπγθαηάζεζή
κνπ
ζη...................................
[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο γηα
ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε
ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)] .

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

58

ΑΔΑ: ΩΛΙΨ4690ΩΣ-ΠΓ6

18PROC003655647 2018-09-07

i.
ii.

πνζεκεηψζεηο:
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ,

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
iii.
Ξνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκχξηα επξψ.
iv.
Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαηνκκχξηα επξψ.
v.
Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43
εθαηνκκχξηα επξψ.
vi.
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
vii.
Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
viii.
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
ix.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “ Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
x.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο
ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
xi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ.
42).
xii.
Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη
σο “δηαθζνξά”.
xiii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ
103/Α), «Θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄

απηήλ Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία).
xiv.
Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (ΦΔΘ 48/Α) "Θχξσζε ηεο Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.
xv.
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xvi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.

3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
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xvii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xviii.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Ξ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι.
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xix.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxii.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7
ηειεπηαίν εδάθην)
xxiii.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα,
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ
πνπ ιήθζεθαλ.
xxiv.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxv.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο 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 παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxvi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxvii.
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxviii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxix.
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxx.
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxxi.
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxxii.
Ξξβι άξζξν 48.
xxxiii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxiv.
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
επξψ εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxv.
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηφ.
xxxvi.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvii.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxviii.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
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xxxix.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xl.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xli.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xlii.
Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xliii.
Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΡΔΓ.
xliv.
Ν έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xlv.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΡΔΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο
ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xlvi.
Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xlvii.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlviii.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlix.
Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
l.
πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ
πξφζβαζε.
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li.
lii.

πνζεκεηψζεηο:
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ,

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
liii.
Ξνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκχξηα επξψ.
liv.
Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαηνκκχξηα επξψ.
lv.
Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43
εθαηνκκχξηα επξψ.
lvi.
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
lvii.
Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
lviii.
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
lix.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “ Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
lx.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο
ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
lxi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ.
42).
lxii.
Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη
σο “δηαθζνξά”.
lxiii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ
103/Α), «Θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄

απηήλ Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία).
lxiv.
Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (ΦΔΘ 48/Α) "Θχξσζε ηεο Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ

ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.
lxv.
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
lxvi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.

3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
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lxvii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
lxviii.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Ξ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι.
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
lxix.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxx.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxii.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7
ηειεπηαίν εδάθην)
lxxiii.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα,
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ
πνπ ιήθζεθαλ.
lxxiv.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
lxxv.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο 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 παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
lxxvi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxvii.
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
lxxviii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
lxxix.
Άξζξν 73 παξ. 5.
lxxx.
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
lxxxi.
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
lxxxii.
Ξξβι άξζξν 48.
lxxxiii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
lxxxiv.
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
επξψ εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
lxxxv.
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηφ.
lxxxvi.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
lxxxvii.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
lxxxviii.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
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lxxxix.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xc.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xci.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xcii.
Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xciii.
Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΡΔΓ.
xciv.
Ν έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xcv.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΡΔΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο
ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xcvi.
Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xcvii.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xcviii.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xcix.
Ξξβ. θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
c.
πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ
πξφζβαζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II. - ΥΔ∆ΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Νλνµαζία Ρξάπεδαο:
Ρ.Θ. – FAX)

Θαηάζηεµα:

(
Ζµεξνµελία Έθδνζεο:

∆/λζε νδφο- αξηζµφο

Ξξνο: ………………………………
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ………….. ΔΟΩ

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππ αξηζ. ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”,
ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε /Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο
καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα
ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη
ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε .
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 Α) επί
πνηλή απφξξηςεο.

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ
πίλαθα:

Α/

ΠΡΟΦ.

ΜΟΝ.

Α

ΔΙΓΟ/

ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΜΔΡΙΚΟ

ΠΟΟΣΟ

ΤΝΟΛΟ

ΚΧΓΙΚΟ

ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΓΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΑΣ.

ΜΔ ΦΠΑ

ΣΙΜΧΝ

ΤΠΗΡΔΙΑ

1

ΓΑΠΑΝΗ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ…

………
ΔΚΞΝΟΗΘΝΠ
ΘΥΓΗΘΝΠ:…

……………
GMDN
EKEBYL

2
3
4
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΝΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝΑΘΖΛΥΛ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ραρ. Γ/λζε:
Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.:
115 27

Φ136/2018
Πχκβαζε
Ξνζνχ ......................... Ξιένλ ΦΞΑ

Γηα ηελ αλάζεζε
« Δθηέιεζεο εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ην ΥΟΙ ( ΡΔΞ θαη ΡΔΗ»
Ρφπνο θαηαξηίζεσο Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ζπκβάζεσο:
Γηάξθεηα ζχκβαζεο:
ΑΞΝ
ΔΥΠ

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελφο
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε :

Ιεσθ. Βαζ. ΠνθίαοΡ.Θ.
: 115 27
Ξεξηνρή : Αζήλα
114
Ρει. Δπηθνηλσλίαο:
2132088715
Email : prom@hippocratio.grΦαμ
: 2132088716
Α.Φ.Κ :
999332732
Γ.Ν.. : ΗΒ΄ΑΘΖΛΥΛ
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θα Αλαζηαζία Κπαιαζνπνχινπ
Γηνηθήηξηα, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»
θαη αθεηέξνπ
Ζ εηαηξεία
Γηεχζπλζε εηαηξίαο:
Ρει. Δπηθνηλσλίαο:
Α.Φ.Κ :

Ρ.Θ.
Email
Γ.Ν..

:
:
:

Ξεξηνρή
Φαμ

:
:

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax,
email θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε
απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ
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Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο
σο άλσ ππεξεζίαο.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη
ησλ ηειενκνηνηππηψλ.
Ξξνκήζεηα: Δθηέιεζε εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην Γλαζνρεηξνπξγηθφ θαη ζην ΥΟΙ ( ΡΔΞ θαη ΡΔΗ) φπσο
εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε Φ136/2018.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο:
ηεο Πχκβαζεο.
Ζκέξα:

Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο

ε εκεξνινγηαθή εκέξα.

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο (ΔΞΞ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην
Λνζνθνκείν, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο
πξνκήζεηαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ξξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα
ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο
αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε
πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο.
Ξξνζθνξά: ε απφ

/

2018 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

Πχκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
Ππκβαηηθά ηεχρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Ξξνκεζεπηή, θαζψο
θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε
Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ππκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ
αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο «Δθηέιεζε εξγαζηώλ αλαθαίληζεο ζην
Γλαζνρεηξνπξγηθό θαη ην ΧΡΛ ( ΣΔΠ θαη ΣΔΙ) ηνπ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». Ζ Ξξνκήζεηα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’
αξ.
δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξ.
/
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα
................………………...

πινπνίεζεο

ηεο

πξνκήζεηαο

νξίδεηαη

απφ

……………..............

έσο

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
Νπδεκία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ν δε ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο
πξνυπνζέζεηο:
Α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο
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Β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
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 πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο 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.
ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ – ΔΛΔΓΥΟΙ
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ/έξγνπ γίλεηαη απφ επηηξνπέο ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.
Θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, β) Κε ρεκηθή ή κεραληθή
εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Κε πξαθηηθή δνθηκαζία, δ) Κε φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο
παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.
Ρν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
Θαηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΧΔΙ – ΔΚΠΣΧΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε κε αίηεκα ηνπ Ξξνκεζεπηή πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή παξάηαζεο κε αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5%
επί
ηεο
ζπκβαηηθήο
αμίαο
ηεο
πνζφηεηαο
πνπ
παξαδφζεθε
εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΞΑ. 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.
Θαηά 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
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ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε
ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην
απαηηνχκελν πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Ξξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
………………….. επξψ θαη ……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ ……….% ……………………. επξψ
θαη …………….. ιεπηψλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξψ θαη …………. ιεπηψλ
(……………..,…€).
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα
επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο,
ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/πιηθψλ ζηνλ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεληαία κε ηελ ηκεκαηηθή
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ
ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
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ε) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή,
κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4152/2013
(ΦΔΘ Α/107/09-05-2013).
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ
…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ, πνζνχ …………………….. επξψ
(………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ……………………………, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν
ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4281/2014
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο
θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε
απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο 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. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηα δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη
νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ
ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016.
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Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο
φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία
εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε
κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα:
Ν Ξξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη
άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε
γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν Ξξνκεζεπηήο κεηαθέξεη
απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ
ζε γλψζε ηνπ Ξξνκεζεπηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νη
νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Υο
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν,
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν
Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή,
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο»
θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο
πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο Πχκβαζεο κε
ππαηηηφηεηα ηνπ Ξξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη,
ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη
εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Ξξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη
ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν
Ξξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα
ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
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νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Ξξνκεζεπηή, ν
νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Ξξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα
θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε
δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή
ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα
Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
Ξξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ
αηηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο
ακνηβήο γηα ην κέξνο ηεο Πχκβαζεο πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη
λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα
έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ
εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή
ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 (γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ)
ηνπ Λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡO 12. ΔΚΥΧΡΗΗ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ
Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Θαη’ εμαίξεζε ν
αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ
πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε:
α) φηαλ παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην
φξγαλν.
β) Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο.
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δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Νη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ε απφ …………………….. δηαθήξπμε ηνπ
ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε απφ …………………….. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο
ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε
β) Νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν
πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ’ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν
ήηνη κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα.
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ
ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί,
κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα
Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ.
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα
πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα
πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα
ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Δηδηθά θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ
203 (θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 206 (ρξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 207 (θπξψζεηο γηα
εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο), 213 (απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ - αληηθαηάζηαζε) ηνπ Λ.
4412/2016 κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε
πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Πε πηζηψζεη ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία πξσηφηππα. Γχν έιαβε ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα ν Ξξνκεζεπηήο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
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