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ΑΛΝΗΘΡΖ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
Α. 27 Λ.4412/2016
ΚΔΠΥ ΔΠΖΓΖΠ

ΘΔΜΑ: «Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Κιηβάλνπ
Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
( CPV 33152000-0 Kιίβαλνο), δηάξθεηαο ελόο κήλα θαη πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 93.000,00€
ζπκπ. ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
(ρακειόηεξε ηηκή)».
ΑΠΟΦΑΗ
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ:
1. Ρν λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη.
2. Ρν λ.4542/2018 (Α’ 95) «Θχξσζε ηεο Ππκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο … θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν ηέηαξην
παξ. 2β).
3. Ρν λ.4523/2018 (ΦΔΘ Α’ 41) «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο Θάλλαβεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
4. Ρν λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Ρν λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα - Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
6. Ρελ 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».
7. Ρν λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…».
8. Ρν 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».
9. Ρν λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
10. Ρν λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
11. Ρν λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
12. Ρν ΞΓ 28/2015 (Α' 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία».
13. Ρν ΞΓ 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη.
14. Ρελ ππ. αξ. 57654/2017 (ΦΔΘ 1781/Β’/23.05.2017) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
15. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΝΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε
"Ξαξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηψλ
Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο
16. Ρελ ππ. αξ. 56902/215 (ΦΔΘ 1924/Β'/02.06.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».
17. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
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18. Ρελ ππ. αξ. 6/17-04-2019 (Θέκα 4ν) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Ρερληθψλ ησλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη
Γηελέξγεηαο (ΑΓΑ: Υ37Π4690ΥΠ-ΣΡΟ)
19. Ρελ ππ. αξ. 16/30-8-2019 ( ζέκα 12) ( ΑΓΑ:ΥΒΡΓ4690ΥΠ-11Μ) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ππ. αξ.
12518/23-8-2019 πξαθηηθνχ.
20. Ρελ ππ. αξ. Γ5α/νηθ109183/13-9-2006 Απφθαζε ηνπ π. γείαο ζρεηηθά κε ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 95.000,00 γηα
ηελ πξνκήζεηα ελφο θιηβάλνπ. ( Γξακκάηην Δίζπξαμεο 3680/2006- ΘΑΔ 9149)
21. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 93.000,00€
ζπκπ/λνπ ΦΞΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1535/30-9-2019
Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ: Υ3ΙΓ4690ΥΠ-02Ε)

ΓΙΑΚΗΡΤΟΤΜΔ
1.
Αλνηθηφ Δπαλαιεπηηθφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Θιηβάλνπ Απνζηείξσζεο ζηα Σεηξνπξγεία
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Λ.Α. « ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ( CPV 33152000-0 Kιίβαλνο), δηάξθεηαο ελφο κήλα θαη
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 93.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
2.
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελελήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
3.
Ζ δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
4.
Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΘΖΚΓΖΠ, θαη ζχκθσλα
κε ηελ ππ. αξ. 57654/2017 (ΦΔΘ 1781/Β’/23.05.2017) πνπξγηθή Απφθαζε.
5.
Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
6. Ρφπνο – Σξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ
ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΙΖΜΖ

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΉ ΞΎΙΖ

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR
ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π

ΖΚΔΟΑ: ΞΑΟΑΠΘΔΖ
8-11-2019

ΞΑΟΑΠΘΔΖ
22-11-2019
ΏΟΑ: 17:00 μ.μ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΡΔΡΑΟΡΖ 26-11-2019
ΏΟΑ 11:00 π.μ

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε,
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ. 4155/13 (ΦΔΘ/Α’/29-5-2013) φπσο
ηζρχεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο 56902/215 (ΦΔΘ Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
Πχζηεκα.
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο βεβαηψλεηαη
απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Λ.4155/13 θαη ηελ ππ. αξ. 56902/215 (ΦΔΘ Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην 3.1 ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο.
7.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή
κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν/ππεξεζία/πξνκήζεηα θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I
ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ155/2019

Πειίδα 2

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
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Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε
πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε
ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
8.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr
9.
Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο
θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο.
10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, 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 ηελ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 15-11-2019 17:00 κ.κ
Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο
πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη
εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη.
11. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, βαζηδφκελε ζην νξηδφκελν δηα
ηεο παξνχζεο θξηηήξην αλάζεζεο.
12. Ζ δηαθήξπμε ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.hippocratio.gr,
ζηε
δηαδηθηπαθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
13. Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ,
φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο.

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA
MELANITOU
Ημερομηνία: 2019.11.08 10:25:37 EET

πλεκκέλα:
- Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο
Δζση. Γηαλνκή:
- π/ληξηα Νηθνλνκηθνχ
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε

Βαζ. Πνθίαο 114

Ξφιε

Αζήλα

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο

115 27

Σψξα

Διιάδα

Θσδηθφο ΛUTS

GR 30

Ρειέθσλν

213 2088715

Φαμ

213 2088716

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν

lenach@hippocratio.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Διέλε Σαλαλία

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.hippocratio.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Λνζνθνκείν (Κε Θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή) {Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ} θαη αλήθεη
ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε: πνηνκέαο ΝΘΑ.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θη εηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ Λνζνθνκείνπ
είλαη:
α) Ζ παξνρή Ξξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο γείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο
1εο .ΞΔ. Αηηηθήο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Γ..ΞΔ. Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε
θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
β) Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, κε ηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
γ) Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά
θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
δ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην
ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο.
ε)
Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ
πνιηηψλ.
ζη) Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν γείαο, ηεο
Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ
δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.

β)

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr

γ)

Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr.

1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
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Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». Ζ δαπάλε γηα
ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.E: 9149 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ελφο (1) θιηβάλνπ Απνζηείξσζεο ζηα Σεηξνπξγεία ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ
Γ.Λ.Α. « ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ( CPV 33152000-0 Kιίβαλνο), δηάξθεηαο ελφο κήλα θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 93.000,00€
ζπκπ. ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
(Φ155/2019 , ΔΠΖΓΖΠ:80917).
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(CPV): 33152000-0 Θιίβαλνο.
Πεξηγξαθή

α/α
1

Θιίβαλνο Απνζηείξσζεο

ΜΜ

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ

Ρεκάρην

1

ΓΑΠΑΝΗ
ΑΝΔΤ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘ
ΦΠΑ
ΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

75.000,00€

24%

93.000,00€

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 93.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ (πξνυπνινγηζκφο
ρσξίο ΦΞΑ: 75.000,00€, ΦΞΑ:18.000,00 €).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε
ηηκή)
1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο
θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ Απφθαζε ηεο Γηαθήξπμεο.
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκέξα
θαη ψξα 17:00.

ΞΑΟΑΠΘΔΖ 22-11-2019

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ εκέξα ΡΔΡΑΟΡΖ 2611-2019 θαη ψξα 11:00.
1.6
Α.

Γεκνζηόηεηα
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.:
http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεκηθφ Αξηζκφ:80917
Ζ Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΓΗΑΓΔΗΑ).
Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ
Λ. 4412/2016: «.....ΛΑΡΔΚΞΝΟΗΘΖ....», «...ΓΔΛΗΘΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ.....» ( 9-11- 2019 ).
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):
www.hippocratio.grζηελ δηαδξνκή: Θέκαηα Ξξνκεζεηψλ ►Ξξνκήζεηεο ►Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο 8-11-2019
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

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

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:



Ζ Ξξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.
3861/2010, φπσο απηή έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) ηελ
ΞΑΟΑΠΘΔΖ 8-11-2019




Ρν ΡΔΓ
Ζ παξνχζα ππ. αξ. Φ155/2019 Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ
ΠΚΒΑΠΖΠ
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ)
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΡΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ

ΗΗ
ΗII
ΗV
V
VI
VII
VIIΗ

Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη
αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
σο άλσ ζπζηήκαηνο.
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα
ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί
θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε
άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν ηελ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 15-11-2019 θαη
ψξα 17.00 κ.κ. θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν
κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε
κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε
ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ
έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
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2.1.4 Γιώζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε
Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961,
πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά
ζηελ ειιεληθή γιψζζα
2.1.5 Δγγπήζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο
παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ)
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε
(ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε)
ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Ππκκεηνρήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά
ηνπο.
2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I
ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
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3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο1, πνπ αλέξρεηαη ζην 2% ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ {ήηνη ζην πνζφ ησλ 1.500,00€ (ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ)}.
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη
ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε
ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72
ηνπ Λ.4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.5 δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα
κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ 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 11.11.2008
ζ.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 5 εο 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 (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.

1

Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο
ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 1α
λ. 4412/2016)
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Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ,
ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23
ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν
ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
2.2.3.4.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.
2.2.3.5.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.
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2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή
ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη
ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ
λ.4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν
ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα III, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986.
Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο
158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr).
Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ,
ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα
θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν
θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο
(ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ’ ηνπ λ. 4412/2016.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα
πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν
πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε
ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο:
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νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,



νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ2. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.

Πρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά3:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ (εθδφζεσο ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο πξφζθιεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο
νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Εεηείηαη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο,
εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ
έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα
νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (κε
εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο «Πηνηρεία Κεηξψνπ/Δπηρείξεζεο» φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 , ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.3 θαη 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ
3

Πρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ,
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.
Πεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο
θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο
απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.
4. Ξξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ
ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
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Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,4 εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.
Β.3 Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη
ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ
ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 5. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π.
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο
ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή
κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο,
απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία
απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ.
Β.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο6 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016,
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο
επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.5. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016.
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Πρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Ξξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.
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2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
2.3.1.1 ΓΔΝΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ θαη IV ηεο Γηαθήξπμεο, γηα φια ηα
πεξηγξαθφκελα είδε ή γηα θάζε είδνο ρσξηζηά.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ
Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη
ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».7
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν
ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν
εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014
θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5
ηεο ίδηαο .Α.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα
απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε
ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε
ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. 8
2.4.2.2.Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ
λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα
θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
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Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλώςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατ΄επιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016).
Πρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο
ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Δθφζνλ έλαο
νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα
νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί
ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ
θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά
αξρεία (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα V θαη VI Ξαξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
2.4.2.5 Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο
λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν
ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε
κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε
δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.9
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη,
ελδεηθηηθά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη
δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα
ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα
ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1. Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ.4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην
ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπdoc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.

ν. 4609/2019
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Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο
(π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.
πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο Γηαθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 3.2.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην
θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα .
πφδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο - θχιιν ζπκκφξθσζεο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο. πφδεηγκα
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο Γηαθήξπμεο.

Α. Ρηκέο
Ζ ηηκή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο/ππεξεζίαο ζην Παξαηεξεηήξην
Σηκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθαξκνγή). 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, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ
31/Α’/02.03.2011).
Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη
ζηνλ (ππν)θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε
κνξθή pdf.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 2% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά
ππέξ ΝΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΥ
πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102
ηνπ λ.4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 8 κελώλ απφ ηελ επφκελε
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ
ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72
παξ. 1 α ηνπ λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε
ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ
λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. Πε πεξίπησζε πνπ
ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ
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πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε
φρη.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3.
(Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1.
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή
εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή
ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε
εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν
102 ηνπ λ.4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο . Ν πεξηνξηζκφο απηφο
ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ. nγ’ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
λ.4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη
απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ.4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
............................................................... θαη ψξα 11:00 π.κ.



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή

Ππκκεηνρήο-Ρερληθή

Ξξνζθνξά»

ηελ

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο
θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε
απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ 10.
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν
πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 11.
δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ
νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο
άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 12 πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ
πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.[ Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα
πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κηα πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή
ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ. Πε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη
ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία
απφθαζε]
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Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.13 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο
ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε.
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ
ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ14 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ, καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ
σο άλσ ζηαδίσλ.15
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο
παξνύζαο.
3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.5 απηήο.
Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία
απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε
δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ16. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή
Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη
ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα
ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη
φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ρν παξφλ
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά
ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή
ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 παξάγξαθνο 5 εδάθην α’, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Ρ.Δ..Γ., είλαη
ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 (θαηαιιειφηεηα άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) ηεο παξνχζαο,
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο
νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρ.Δ..Γ. φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε
κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
2.2.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην)
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ
ηελ πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα κέρξη πνζνζηνχ 30%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη
100.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα
κέρξη πνζνζηνχ 15% εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 € θαη άλσ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα
κέρξη πνζνζηνχ 50%.
Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ πνζνζηνχ 50%, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 100 ηνπ λ.4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε
παξάγξαθν 3.4.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ
ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ
θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 36 ηνπ
λ.4129/2013,
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε
θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή
ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία
γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε
πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα
επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο
ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά17 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ
ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη
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εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ.4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε
αξηζκ. 56902/215 .Α.
Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε
πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί
πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. Γελ
θσιχεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο αλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.4412/2016.
Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο
πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη
απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10)
εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ έσο πέληε (5)
εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΞΞ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο
αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ
αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 18. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε
αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο
αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη
ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή
ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο19. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο
δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο
ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

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

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β)
ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο
απηφλ πξνθαηαβνιήο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο,
ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε
παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά: απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ
ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά) κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία

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

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

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

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016.
4.5

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ζα
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο
Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, θιπ).
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4
λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
36 ηνπ λ.4412/2016.
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 30 παξ. 3 ηνπ
λ.4412/2016).
δ) πέξ Τπρηθήο γείαο: 2%
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά
ππέξ ΝΓΑ 20%.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ [(1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο)].
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ,
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη,
παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή
ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηελ
παξνχζα.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ
δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν
ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 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
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ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη
ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2
(Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ
πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
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6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ην Ρερληθφ Ρκήκα ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ην νπνίν θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε
ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016.
6.2

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ
έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί

παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία
θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ
θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε
απηνδίθαηα.

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.3.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε
απηή.
6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο
θαη
ππφθεηηαη
ζε
θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη
ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
213 ηνπ λ.4412/2016.
6.4

Δγγπεκέλε Λεηηνπξγία Πξνκήζεηαο

Ν αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ είδνπο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ .
Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
πξνκήζεηαο/έξγνπ. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε
ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα
ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
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Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν
απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο
ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο
ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν
φξγαλν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ:
ΈΓΟΑ:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ:
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:
ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV:
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ:
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ:
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΣΟΝΛΝΗ
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ:
ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ:
ΔΓΓΖΠΔΗΠ:
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ:

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΡΝΞΝΠΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ
ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία
ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527
Θσδηθφο NUTS: GR30
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
Ξξνκήζεηα ελφο (1) θιηβάλνπ απνζηείξσζεο
Φ155/2019
Α/Α ΔΠΖΓΖΠ: 80917
33152000-0
93.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 75.000,00€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
( ρακειφηεξε ηηκή)
Έλαο κήλαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ΓΛΑ ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
Δθάπαμ παξάδνζε
Απαηηνχληαη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο, Θαιήο Δθηέιεζεο & Θαιήο
Ιεηηνπξγίαο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Ηιεθηξνληθή ππνβνιή: ΞΑΟΑΠΘΔΖ 22-11-2019 θαη ψξα 17:00 κ.κ.
Έληππε πξνζθνξά: Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε
κνξθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ήηνη 25-11-2019 εκέξα ΡΟΗΡΖ θαη ψξα 14:00κκ
Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή: Πηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)
(ειεθηξνληθή κνξθή)
Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε:
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ηζφγεην)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ 26-112019 , ψξα Διιάδαο 11:00 π.κ.
.
https://diavgeia.gov.gr/
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr Θέκαηα Ξξνκεζεηψλ Ξξνκήζεηεο  Γηαγσληζκνί
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Πξνθεξπζζόκελν Δίδνο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

α/α
1

Πεξηγξαθή
Ξξνκήζεηα ελφο θιηβάλνπ
απνζηείξσζεο

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ

Ρεκάρην

1

93.000,00 €

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Ξξνκήζεηα ελφο (1) θιηβάλνπ απνζηείξσζεο
1.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη
λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη. Θα δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη ζα είλαη
ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο Θνηλνηηθέο Νδεγίεο γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα.

2.

Ν ειεθηξνινγηθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη ζα
δηαζέηεη πλεπκαηηθέο ή ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή νξείραιθν ή άιιν πςειήο
πνηφηεηαο θαηάιιειν πιηθφ γηα καθξνδσία.

3.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πγξή απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, επηδεζκηθνχ
πιηθνχ, ηκαηηζκνχ θαη ειαζηηθψλ ζε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο 134⁰C θαη 121⁰C θαη ζε αλάινγεο πηέζεηο.

4.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ειεθηξηθή αηκνγελλήηξηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 40kW γηα ηελ ηαρχηεξε
ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, ελζσκαησκέλε πιήξσο ζην ζθειεηφ ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο θαη ζα
θαηαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρψξν.

5.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ιεηηνπξγεί κε ηξηθαζηθή ειεθηξηθή παξνρήο 3x400VAC/50Hz.

6.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή.

7.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα είλαη νξηδφληηαο θφξησζεο, κε κία (1) κνλή ζχξα απηφκαηε, νιηζζαίλνπζα θαη
θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο γηα νηθνλνκία ρψξνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ
θιηβάλνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400lt, ψζηε ζε θάζε θχθιν απνζηείξσζεο λα απνζηεηξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 6
απνζηεηξσηηθέο κνλάδεο (STU).

8.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πνπ δε ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ
πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Ν δηαζέζηκνο ρψξνο πξνο εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε είλαη πιάηνπο πεξίπνπ 100cm,
βάζνπο 1,40m πεξίπνπ θαη χςνπο 2,20m πεξίπνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ην πιάηνο θαη ην βάζνο ηνπ θιηβάλνπ ζα
πξέπεη λα αθήλεη ηθαλνπνηεηηθφ θαη εξγνλνκηθφ ρψξν γηα ζπληήξεζε ψζηε λα ππάξρεη άλεηε πξφζβαζε γηα ηηο
εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ ζηελ εκπξφζζηα θαη πιατλή φςε ηνπ.

9.

Ν ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη νξζνγψληνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI
316L, δηπινχ ηνηρψκαηνο κε καλδχα πίεζεο θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L, κε ιείεο
επηθάλεηεο, ρσξίο ξσγκέο θαη πξνεμνρέο, κε θιίζε γηα ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε
ζπκππθλσκάησλ θαη ζα αληέρεη ηα νμέα θαη ηηο ζεξκηθέο/θαηαπνλήζεηο. Ν ζάιακνο θαη ν καλδχαο ζα πξέπεη λα
είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη λα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο
ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 97/23/EC θαη λα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο.

10.

Ν καλδχαο ζα πεξηβάιιεη ην ζάιακν ζηε κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο κεηάδνζε
ζεξκφηεηαο. Ζ παξνρή αηκνχ ζην καλδχα θαη ην ζάιακν ζα δίλεηαη απφ μερσξηζηή γξακκή γηα ηελ θαιχηεξε
πνηφηεηα αηκνχ ζην ζάιακν. Ξεξηκεηξηθά ν καλδχαο ζα είλαη ζεξκνκνλσκέλνο απφ θαηάιιειν
πξνζζαθαηξνχκελν πιηθφ γηα εμνηθνλφκεζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Ζ
ζεξκνθξαζία επαθήο ηνπ ζαιάκνπ ζα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 50⁰C.

11.

Ν ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα ζηεξίδεηαη ζε ζθειεηφ απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή
δεκηνπξγίαο ζθνπξηάο ή δηάβξσζεο.

12.

Ζ αηκνγελλήηξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ αλνμείδσην ράιπβα
πνηφηεηαο AISI 316L ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 97/23/EC, ζα δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο,
ζα δηαζέηεη δηαηάμεηο θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο 3bar (πεξίπνπ) πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε παξνρή αηκνχ
θαηάιιειεο πνηφηεηαο γηα απνζηείξσζε, ζα δηαζέηεη απηφκαηε δηάηαμε ειέγρνπ θαη δηάηαμε άκεζεο έλδεημεο ηεο
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ζηάζκεο λεξνχ ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πιεπξά θφξησζεο ηνπ θιηβάλνπ θαη ζε ζεκείν εχθνια νξαηνχ απφ ην
ρεηξηζηή, ζα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο θαη κεραληζκφ εθθέλσζεο ησλ αιάησλ απφ ηνλ ππζκέλα
ηεο (ζηξαηζψλα) γηα λα δηαηεξείηαη ην εζσηεξηθφ ηεο ζε θαιή θαηάζηαζε.
13.

Ζ πιήξσζε ηεο αηκνγελλήηξηαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο κε λεξφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κέζσ
ειεθηξηθήο αληιίαο λεξνχ. Ζ είζνδνο ηνπ λεξνχ ζηελ αηκνγελλήηξηα δε ζα πξνθαιεί πηψζε πίεζεο ηνπ αηκνχ
ζην εζσηεξηθφ ηεο απφ απφηνκε ςχμε. Ρν λεξφ ζα εηζέξρεηαη ζηελ αηκνγελλήηξηα απαιιαγκέλν απφ αέξηα
εμαζθαιίδνληαο ηελ παξαγσγή θαζαξνχ αηκνχ.

14.

Ζ πφξηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη απφ πιηθφ θαηαζθεπήο φκνην κε ην πιηθφ
θαηαζθεπήο ηνπ ζαιάκνπ, ζα θαιχπηεηαη απφ κνλσηηθφ πιηθφ, ζα είλαη θαηαθφξπθα νιηζζαίλνπζα γηα νηθνλνκία
ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζα ιεηηνπξγεί κε πεπηεζκέλν αέξα (κέζσ πλεπκαηηθψλ θπιίλδξσλ) ή κε ειεθηξνθίλεην
κεραληζκφ θαη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε ηεο αθφκα θαη κε ηελ απνπζία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζα δηαζέηεη
ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ ζα αθηλεηνπνηεί ηελ πφξηα αλ παξεκβιεζεί νηηδήπνηε θαηά ην θιείζηκν ηεο. Δπίζεο αλ
δελ έρεη θιείζεη ηειείσο ε πφξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο δε ζα εθηειείηαη ην πξφγξακκα απνζηείξσζεο θαη
δε ζα επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο εάλ ππάξρεη αθφκα ζεηηθή πίεζε εληφο ηνπ ζαιάκνπ. Ρν αζθαιέο
θιείζηκν ηεο ζχξαο ζα επηζεκαίλεηαη κε νπηηθή έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ.

15.

Ζ πφξηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα ζθξαγίδεη ην ζάιακν κέζσ εηδηθήο ζηιηθνλνχρνπ
θιάληδαο ζηεγαλνπνίεζεο ε νπνία ζα εδξάδεηαη ζε θαηάιιειε εζνρή πεξηκεηξηθά ηεο αθκήο ηνπ ζαιάκνπ. Ζ
θιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο ζα δηνγθψλεηαη-πξνσζείηαη είηε κε πεπηεζκέλν αέξα είηε κε αηκφ.

16.

Ν ζάιακνο, ν καλδχαο, ε πφξηα θαη ε αηκνγελλήηξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα δηαζέηνπλ ζεξκνκφλσζε
απφ πεηξνβάκβαθα ή άιιν θαηάιιειν κνλσηηθφ πιηθφ ψζηε λα δηαηεξείηαη ρακειή ε ζεξκνθξαζία ζηελ
εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο πφξηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρεηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ
285.

17.

Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, άξηζηεο πνηφηεηαο,
θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκνχ.

18.

Ρν θχθισκα ζσιελψζεσλ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα. Νη
ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ ζα εμππεξεηνχλ ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε δπλαηή αληηθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ γηα ιφγνπο επθνιίαο θαηά ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θιηβάλνπ.

19.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη αλαινγηθά καλφκεηξα έλδεημεο πίεζεο γηα ην ζάιακν, ην καλδχα θαη ηελ
αηκνγελλήηξηα (θαηά πξνηίκεζε μερσξηζηά).

20.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη δηαηάμεηο απηνπξνζηαζίαο πρ. έιιεηςε λεξνχ ζην δίθηπν θηι.

21.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα παξαγσγήο θελνχ κε αληιία θελνχ πγξνχ δαθηπιίνπ, δχν
ζηαδίσλ γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ θελνχ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ. Ζ αληιία θελνχ ζα εδξάδεηαη ζε
εξγνλνκηθή θαη αληηθξαδαζκηθή βάζε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαζψο θαη γηα ηελ
απνκείσζε ηνπ ζνξχβνπ, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ζχζηεκα ςχμεο ηεο απνρέηεπζεο ηνπ
θιηβάλνπ.

22.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ελζσκαησκέλνπ κηθξνυπνινγηζηή
εθνδηαζκέλν κε UPS ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεί κε ξεχκα ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έσο 5 ιεπηά, ζα δηαζέηεη πςειή αμηνπηζηία, ζα εμαζθαιίδεη κε αθξίβεηα ηελ επαλάιεςε
ησλ πξνγξακκάησλ απνζηείξσζεο θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ.

23.

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα εθηειεί θαη ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα εηδνπνηεί ην
ρεηξηζηή γηα αλσκαιίεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελδερφκελεο βιάβεο ή ιάζνο ρεηξηζκφ, κε νπηηθά θαη
αθνπζηηθά ζήκαηα. Θα παξέρεη νπηηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ, ην ρξφλν
νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην πέξαο ηνπ θχθινπ.

24.

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα εκθαλίδεη επί ηεο νζφλεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο.

25.

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα δηαζέηεη δεχηεξν αλεμάξηεην ηνπ θπξίσο κηθξνυπνινγηζηή σο επηπξφζζεην ειεγθηή ηεο
δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN-285.

26.

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα εηδνπνηεί ην ρξήζηε κε
νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή
εθηέιεζε ελφο θχθινπ απνζηείξσζεο, ν θιίβαλνο λα νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαηά ηελ νπνία ζα
νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία κε αζθάιεηα.
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27.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα κε θσδηθφ ρξήζηε κε ην νπνίν δε ζα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία
ηνπ απφ κε αξκφδηα άηνκα θαη θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηερληθνχο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηξέπεηαη ε αιιαγή
παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θιίβαλνπ θαζψο θαη ε πξνζζήθε λέσλ
πξνγξακκάησλ.

28.

O θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο (εζσηεξηθή ή ζε USB memory stick) ησλ δεδνκέλσλ
γηα ηνπο θχθινπο απνζηείξσζεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί.

29.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ κε ην ζχζηεκα
ππνινγηζηψλ ηνπ Λνζνθνκείν είηε κέζσ δηθηπαθνχ ρψξνπ απνζήθεπζεο είηε κέζσ ζχξαο USB είηε κέζσ
Ethernet.

30.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ, ζχγρξνλε έγρξσκε νζφλε αθήο (ηνπιάρηζηνλ
5’’) θαη θνκβίν έθηαθηεο αλάγθεο (Emergency Stop) ζηελ πιεπξά θφξησζεο ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηε απφ
θάπνηα απφζηαζε γηα ην ρεηξηζηή. Πηελ νζφλε ζα δίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζα εκθαλίδνληαη ςεθηαθά ε πίεζε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο θαζψο θαη ν
ππνιεηπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ηερληθήο θχζεο πρ. αλάγθε
ζπληήξεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ ζα εκθαλίδεηαη έλδεημε επί ηεο
νζφλεο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κελχκαηα δηαιφγνπ. Ζ νζφλε
ρεηξηζκνχ θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

31.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη έηνηκα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο πιηθψλ θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ
αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ πξνο πξνγξακκαηηζκφ λέσλ θχθισλ απνζηείξσζεο.

32.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) πξν-εγθαηεζηεκέλα
πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο θαη ειέγρνπ δνθηκήο, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ην πάλει ειέγρνπ
ρσξίο επηπιένλ ξπζκίζεηο.









Απνζηείξσζε ηκαηηζκνχ, ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ θιπ. ζηνπο 134 νC. (Γηαθξηβσκέλν απφ ην εξγνζηάζην
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 285)
Απνζηείξσζε ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθψλ, γαληηψλ θαη ειαζηηθψλ ζηνπο 121 νC. (Γηαθξηβσκέλν απφ ην
εξγνζηάζην ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 285).
Ρεζη δηείζδπζεο αηκνχ ζε πνξψδε πιηθά (Bowie & Dick Test)
Ρεζη ζηεγαλφηεηαο ζαιάκνπ (Leak Test, Vacuum Test)
Απνζηείξσζε ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ βαξέσο θνξηίνπ ζηνπο 134 νC
Ξξνζέξκαλζε ηνπ θιηβάλνπ πξηλ ηελ ρξήζε.
Ξξφγξακκα ηαρείαο απνζηείξσζεο.
Ξξφγξακκα prions ζηνπο 134 νC.

Θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ πξνο πξνγξακκαηηζκφ λέσλ θχθισλ απνζηείξσζεο.
33.

Ρν ζχζηεκα ειέγρνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρεηξηζηή κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνεγθαηεζηεκέλα
πξνγξάκκαηα. Ζ πξφζβαζε ζηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε
πξνζζήθε λέσλ πξνγξακκάησλ, ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο θαη ν έιεγρνο
ζπληήξεζεο λα γίλεηαη κφλν κε ηελ ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κε
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Νη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε αξκφδην ηερληθφ ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.

34.

Έλαο πιήξεο θχθινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θάζεηο:
 Νκνγελνπνίεζε. Ξξνεηνηκαζία πξνο απνζηείξσζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο πξνθελνχ θαη
πξνζέξκαλζεο ηνπ πιηθνχ, επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο.
 Απνζηείξσζε, κε ρξφλν απνζηείξσζεο αλάινγν κε ηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά θαη ηε ζεξκνθξαζία
απνζηείξσζεο.
 Μήξαλζε θαη εμηζνξξφπεζε. Ζ μήξαλζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ αληιίαο θελνχ θαη ε εμηζνξξφπεζε κε ηελ
αηκνζθαηξηθή πίεζε κέζσ εηδηθνχ αληηκηθξνβηαθνχ θίιηξνπ κε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηεο ηάμεο ηνπ
99,99% γηα ζσκαηίδηα κεγέζνπο 0,3κm.

35.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα ςεθηαθφ θαηαγξαθηθφ φξγαλν κε αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο
πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ θχθινπ απνζηείξσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
έιεγρν ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, γηα δηπιή αζθάιεηα θαη έιεγρν απφ ηνλ ρξήζηε. Ν θιίβαλνο ζηελ πξφζνςή ηνπ λα
δηαζέηεη ςεθηαθφ θαηαγξαθηθφ εθηππσηή γηα πιήξε εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο
εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξα έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ θχθισλ ζε αιθαξηζκεηηθή κνξθή θαζψο επίζεο ζε
κνξθή δηαγξάκκαηνο ηελ πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. Θα θαηαγξάθεη επίζεο φια ηα
κελχκαηα βιαβψλ.
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36.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
δηαδηθαζία επηθχξσζεο θνξηίνπ (validation). Δπηπιένλ ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ή άιιε εηαηξία κε ηελ νπνία ε
πξνκεζεχηξηα εηαηξία ζα κπνξεί λα ζπκβιεζεί. ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε
Validation ζχκθσλα κε ην EN ISO 17665. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία πνπ ζα εθηειεί ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεοκεηξήζεηο είλαη ζπκβαιιφκελε εηαηξία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο
εξγαζίεο-κεηξήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.

37.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ ππνινγηζηή (PC) θαη ζα ππάξρεη
δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ θαη ελζσκάησζήο ηνπ ζε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ κε
barcodes πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ.

38.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά παξειθφκελσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο
ξαθηέξα θφξησζεο θαη 6 θαιάζηα εξγαιείσλ κηαο απνζηεηξσηηθήο κνλάδαο (1 STU) ην θαζέλα (ζα δνζεί πιήξεο
θαη αλαιπηηθή ιίζηα απηψλ).

39.

Ν












40.

Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεισζνχλ ζα αλαγξάθνληαη ζε πξσηφηππα πξνζπέθηνπο θαη ηερληθά
θπιιάδηα ή ζε επηθπξσκέλα έγγξαθα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο φπνπ ζα
απαληψληαη κε ζαθήλεηα φια ηα δεηνχκελα ηερληθά ζεκεία κε αξηζκεκέλεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ρα ηερληθά εγρεηξίδηα (manulas) πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία, ρξήζε, ζπληήξεζε θηι. ηνπ
θιηβάλνπ ζα είλαη ζηα ειιεληθά θαη λα παξαδνζνχλ ζην Λνζνθνκείν κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ.

41.

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλνο ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζχκθσλα κε ην Λ.2939/2001 θαη ηελ Θ..Α. κε αξηζκφ Ζ.Ξ.
23615/651/Δ.103. (Θα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά)

42.

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία,
εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Θα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά)

43.

Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 13485 θαη ην
πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. (Θα θαηαηεζνχλ ηα αλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά).

θιίβαλνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα αθφινπζα πξφηππα:
Machinery Directive 98/37/EC
European Pressure Equipment Directive 97/23/EC
Medical Devices Directive 93/42 EEC
Directive 2014/30EC electromagnetic compatibility EMC
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 285 + Α2
EN ISO 14971
ΔΛ ISO 17665-1
IEC EN 61010
EN 61326
EN 12100 ή Δn 60204-1

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.

Ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο.

2.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο γηα δχν (2) ρξφληα
κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ. Ζ δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ζαθή ζην πξνζθεξφκελν είδνο. Πηελ
παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη
ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]

3.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Λνζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ θαηαζέηνληνο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ
ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο φηη αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
δειψλεη ν Αλάδνρνο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζην Λνζνθνκείν, ζε
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πάςεη λα είλαη ν αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηε
Διιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη
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ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ αξθεί ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. [Δπί
πνηλή απνθιεηζκνχ]
4.

Γηα πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί
ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη δελ απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο
αληαιιαθηηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ.

5.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη εγγξάθσο φηη δχλαηαη λα παξάζρεη ζπκβφιαην πξνιεπηηθήο θαη
επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο κεηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ πνπ
θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εηψλ. Πην
πιαίζην ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. O ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη φηη εγγξάθσο φηη
δχλαηαη λα παξέρεη 24σξε ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θιίβαλνπ
απνζηείξσζεο θαη γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ έηνπο (Γεπηέξα έσο θαη Ξαξαζθεπή). [Δπί πνηλή
απνθιεηζκνχ]

6.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη νξγαλσκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ηκήκα service θαη ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ηερληθψλ ηνπ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]

7.

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θιηβάλνπ
απνζηείξσζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δχν (2) έηε πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ
ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.

8.

Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Λνζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ φινπ
κεραλήκαηνο ή ησλ κεξψλ απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε
θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.

9.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη
αλαιπηηθά φια ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγχεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη
ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.

10.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πειαηνιφγην ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο πνπ έρεη
εγθαηαζηήζεη θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά Λνζνθνκεία θαη Θιηληθέο ηελ ηειεπηαία 10εηία.
[Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]

11.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πειαηνιφγην κε αληίγξαθα Ππκβνιαίσλ Ππληήξεζεο (ρσξίο ηηκέο) απφ
Ππκβφιαηα Ππληήξεζεο ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία θαη είλαη ζε
ηζρχ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθνξάο ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά Λνζνθνκεία θαη Θιηληθέο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]

12.

Θάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνο Αλαδφρνπ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θιίβαλνπ
απνζηείξσζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πξσηφηππε ή επηθπξσκέλε απφ άιιε αξκφδηα αξρή θαη ζηελ
πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε ζεσξεκέλε κεηάθξαζε. Ρέινο, πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, email) ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε.

13.

Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Γ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ
1.

Ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν ηεο Απνζηείξσζεο ζηα
Σεηξνπξγεία ηνπ Θηηξίνπ Ξαξαξηήκαηνο ζηνλ πέκπην (5ν) φξνθν. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη είλαη
ζε ζέζε λα εθηειέζεη ην ζχλνιν φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε
ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζε πιήξε, θαλνληθή θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία δηαζθαιίδνληαο φιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα ιεθζεί θαη ζα
γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ αλσηέξσ δήισζε ζηηο δηαζέζηκεο δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ (ζπξψλ) θαη ησλ
ρψξσλ απφ φπνπ ζα δηέιζεη ν θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζε ζρέζε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο απηνχ, θαζψο
επίζεο θαη ην σθέιηκν θνξηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα (1000kgr) ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]
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2.

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζην
ρψξν ηεο Απνζηείξσζεο ζηα Σεηξνπξγεία ηνπ Θηηξίνπ Ξαξαξηήκαηνο ζηνλ πέκπην (5 ν) φξνθν ζην νπνίν ζα
δίλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο θαη νη
πξνβιεπφκελνη ρψξνη επηζθεςηκφηεηαο γηα ηε ζπληήξεζε ζηελ πιάγηα θαη εκπξφζζηα φςε. Δπίζεο, ζα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλε
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εηδηθά
φζεο αθνξνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη παξεκβάζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο απφ ηελ
είζνδν ηνπ θηηξίνπ κέρξη θαη ην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ (θαζαηξέζεηο γπςνζαλίδσλ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ,
απνμειψζεηο θαη επαλαηνπνζεηήζεηο ζπξψλ θηι.) [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]

3.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α) Λα απνζπλδέζεη ηνλ πθηζηάκελν παιαηφ θιίβαλν απφ ηα φια ηα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε ρψξν πνπ
ζα ηνπ ππνδεηρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε
ηα απαηηνχκελα δίθηπα ηνπ λένπ θιηβάλνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνδήπνηε
πιηθψλ απαηηεζνχλ).
β) Λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο (νηθνδνκηθέο, πδξαπιηθέο θηι.) πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ
απεγθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ θιηβάλνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θιηβάλνπ, νη νπνίεο ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δαπάλε ηνπ.

4.

Νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε
ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ
απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Ζ/Κ θζνξψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
θιηβάλνπ απνζηείξσζεο απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα γίλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε.

5.

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο θαη λα ηνλ παξαδψζεη
ζε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ρν Λνζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί
ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.

6.

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη
νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, κεηξήζεηο, επηδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά λα επαιεζεπηνχλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηέο ηνπ. Ξξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξνεγεζεί
πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο.

7.

Όια ηα εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνπιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα,
ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ
ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

8.

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ
εμαξηεκάησλ εθφζνλ ηνπ δεηεζεί γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.

9.

Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο:


Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε άκεζε αληαπφθξηζε θαη κε παξαπνκπέο αλά θεθάιαην θαη
παξάγξαθν ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.



Ρερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (prospectus) ή δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη κε ζαθή θαη
αδηακθηζβήηεην ηξφπν ε αλαγλψξηζε απηψλ (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ θηι.) ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε ηερληθή αμηνιφγεζή ηνπο. Δθφζνλ απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
πξνζθνξάο δελ πξνθχπηεη ε αλαγλψξηζε θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κέξνπο
ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.

Ρα θαηαηηζέκελα prospectus θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο ζα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ή εθηππψζεηο απφ
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επίζεµεο 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 ∆εµνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.


Αλαιπηηθφ Φχιιν Ππκκφξθσζεο - Ρεθκεξίσζεο µε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη µε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην,
παξάγξαθν θιπ.), µε παξαπνκπή γηα ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεµµέλα ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε
prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Ρα πξνζθεξφκελα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν
ζα πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο θηι.) κε βάζε ηε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Φχιιν
Ππκκφξθσζεο θαη λα κελ πξνθχπηεη νπδεκία ακθηβνιία ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηε κάξθα, ηνλ ηχπν, ηνλ θσδηθφ
θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά/πξνδηαγξαθέο απηψλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα
απνξξίπηεηαη.

Ξξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε
παξαπνκπή - αληηζηνηρία, µεηαμχ θεηµέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus, ζα απνθιείνληαη.
Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ή ζην Φχιιν Ππκκφξθσζεο – Ρεθκεξίσζεο θιπ. είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή
ειιηπείο θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο
ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.


Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη αλαθεξφκελεο δειψζεηο, έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά φπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο
παξαγξάθνπο Α. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, Β. πνζηήξημε - Αληαιιαθηηθά θαη Γ. Δγθαηάζηαζε-Ξαξάδνζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ
Γηαηίζεηαη ζην ΔΠΖΓΖΠ σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο:
(α)

Πε κνξθή PDF κε ην φλνκα ΡΔΓ Φ155/2019.

(β)

Πε κνξθή WORD κε ην φλνκα ΡΔΓ Φ155/2019.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Δηδηθνί Όξνη
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.).
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο
Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο νξηδφκελεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί, θαη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή/αλάδνρν
«Φχιιν Ππκκφξθσζεο» ζην νπνίν ζα απαληάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, φρη κνλνιεθηηθά θαη κε ηελ ζεηξά πνπ
αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κε ζαθείο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα έληππα ηνπ
θαηαζθεπαζηή νίθνπ (πφδεηγκα Ξίλαθα Η, θαησηέξσ).
Ν Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο δχλαηαη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή:
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Αληηγξαθή
Εεηνχκελεο Ρερληθήο
Ξξνδηαγξαθήο ηνπ
Δίδνπο απφ ηε
Γηαθήξπμε φπσο
απηέο δηαηππψλνληαη
ζηo Ξαξάξηεκα Γ΄
ηεο παξνχζαο

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ
αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή
πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε
“ΘΑΙΞΡΔΗ”
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ
αηηνχκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή
ζεκεηψλεηαη
ε
έλδεημε
“ΞΔΟΘΑΙΞΡΔΗ”

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΝΤΖΦΗΝ
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Αλαιπηηθή
Ξεξηγξαθή
Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθή ηνπ
Ξξνζθεξφκελνπ
Δίδνπο
απφ
ηνλ
πνςήθην
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν

1.

Πηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ησλ Δηδψλ απφ ηε Γηαθήξπμε.

2.

Πηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Ξξνκεζεπηή πνπ έρεη ηε κνξθή
ΘΑΙΞΡΔΗ/ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ /ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ
αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΘΑΙΞΡΔΗ”, αλ ε πξνζθεξφκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ αηηνχκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε
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“ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ” ελψ αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε
δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ”.
3.

Πηε ζηήιε «Ξξνζθνξά πνςήθηνπ Ξξνκεζεπηή» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ηνπ
πξνζθεξφκελνπ Δίδνπο απφ ηνλ ππνςήθην Ξξνκεζεπηή.

4.

Πηε ζηήιε «Ξαξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε αληίζηνηρν ηερληθφ
θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ. πνπ ζα παξαηεζνχλ
ζην παξάξηεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην
δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (πρ. Ρερληθή Ξξνζθνξά / Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4 θιπ).

5.

Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα
ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε
πξνδηαγξαθή (πρ. Ξξνδ. 1.1.4.2).

6.

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο
ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ/εμνπιηζκνχ/εηδψλ.

7.

Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ. κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

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

Δίδνο/ππεξεζία

1

Ξεξηγξαθή
…………
Δκπ.
…....

Κνλάδα
Κέηξεζεο

Ξνζφηεηα

Ρηκή
Κνλάδαο

Κεξηθφ Πχλνιν
(πιένλ ΦΞΑ)

Ξνζνζηφ
ΦΞΑ

Πχλνιν
δαπάλεο κε
ΦΞΑ

Θσδηθφο
Ξαξαηεξεηεξίνπ
Ρηκψλ

Θσδηθφο:

GMDN
ΔΘΔΒΙ
2
3
4
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Δθδφηεο

………………………………..

(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)

Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..

Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζκ. …………………………….….. πνζνχ …………..…………….……. επξψ.

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 ………………………… 20 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) .......................21
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 ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ……………….. (αξηζκφ/εκεξνκελία) Γηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/Ξξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .................................. ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ...............22
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε
εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
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 23 απφ
ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………...24 ή
Ζ παξνχζα ηζρχεη 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.

20

ν.π. ππνζ. 2.
Ππκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο.
22
Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ
γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.
23
Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
24
ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014).
21
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Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο
Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
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 εθδίδνπκε25.

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

25

Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε
ηελ ππ' αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε
ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Δθδφηεο

………………………………..

(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)

Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..

Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ 26

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 ζύκβαζεο)”, 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.
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 εθδίδνπκε27.

(Δμνπζηνδνηεκέλε

πνγξαθή)

26

Νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.
Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε
ηελ ππ' αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε
ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
27
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – ρέδην ύκβαζεο

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1Η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟΝΟΟΚΟΜΔΙΟΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
Ραρ. Γ/λζε:
Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.:
115 27
ύκβαζε
Τπ. αξ. Φ155/2019
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Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη:
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Γηεύζπλζε :

Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114

Σ.Κ.

:

Σει. Δπηθνηλσλίαο:
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:

Α.Φ.Μ :

Γ.Ο.Τ.

:

115 27

Πεξηνρή

: Αζήλα

Φαμ

:

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 _________________κε δηαθξηηηθφ ηίηιν _______________

Γηεύζπλζε εηαηξίαο:

Σ.Κ.

:

Πεξηνρή

:

Σει. Δπηθνηλσλίαο:

Email

:

Φαμ

:

Α.Φ.Μ :

Γ.Ο.Τ.

:

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ ___________ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο»,
Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 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 Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ Ξξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο.
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.
Πξνκήζεηα: …………………….., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.
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Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.
Ηκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ): 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.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
Πξνζεζκίεο: 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.
Πξνζθνξά: ε απφ …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
πκβαηηθά ηεύρε : 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.
πκβαηηθό 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 Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην
θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «…..……………………..». Ζ Ξξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο απφ …………………….. δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξηζκ.
.. ................. απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Ππγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη
α/α

ΔΙΓΟ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΙΓΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ:
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη κέρξη ………………...
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά/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 ηνπ άξζξνπ 132
ηνπ Λ 4412/2016.
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.
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ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – 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. ΚΤΡΩΔΙ – ΔΚΠΣΩΔΙ 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 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 ΠΛΗΡΩΜΗ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Ξξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………………..
επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ ……….% ……………………. επξώ θαη ……………..
ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ θαη …………. ιεπηώλ (……………..,…€).
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 γίλεη άπαμ κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
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
επηβάξπλζε.

ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
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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».
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/107/0905-2013).
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. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 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 ζχκβαζε 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.
1.

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.
2. 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 ζεηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
3. 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
4. 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.
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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 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. ΑΝΩΣΔΡΑ 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. ΔΚΥΩΡΗΗ – 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.
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γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
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. 4412/2014, 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.
Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ
Αλάδνρν νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θ.………………………., θάηνηθνο ………………., ΡΘ …………….. ηει: 210 ……………… , fax
210 ……………........., 210 ………………….. email…………………
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 ΓΙΑΦΟΡΩΝ
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.
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