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Αναρτθτζα ςτο Διαδίκτυο
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Θ
1 Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ
Γ. Ν. ΑΘΘΝΩΝ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ
ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ:
Βας. Σοφίασ 114
Τ.Κ.:
115 27
Ρλθροφορίεσ: Θλίασ Ρολίτθσ
Email:
prom@hippocratio.gr
Τθλζφωνο:
213 2088715
Φαξ:
213 2088716

Καταχωριςτζο ςτο ΚΗΜΔΗΣ
Ρρομικεια: Ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ

Ταξινόμθςθ κατά CPV: 39313000-9
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: Φ71/2020
Διαδικαςία: Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Ακινα, 22/4/2020
ΑΡ: 6015

«Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια διαφόρων ειδϊν «Ξενοδοχειακοφ
Εξοπλιςμοφ» (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακόσ Εξοπλιςμόσ) προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 68.035,08€
ςυμπ/νου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)» διάρκειασ δφο (2) μθνϊν.».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ:

ΖΔΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:
ΑΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ:
ΔΕΙΓΜΑΤΑ:
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΡΑΑΤΑΣΕΙΣ:
ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ:
ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ/ΡΑΑΔΟΣΘΣ:
ΡΑΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΡΑΑΛΑΒΘΣ:
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΤΩΝ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ (του α. 117 του ν.4412/2016)
Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Οργανιςμόσ Δθμοςίου Δικαίου
Κφρια δραςτθριότθτα: Υγεία
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΘΝΑ, Τ.Κ.:11527
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Θλίασ Ρολίτθσ
Τθλζφωνο:+302132088715 / +302132088474
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: ilias.politis@hippocratio.gr
ΦΑΞ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ,
πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ διαφόρων τμθμάτων του
Νοςοκομείου
Φ71/2020
39313000-9 Ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ
68.035,08 € ςυμπ/νου ΦΡΑ (Αξία χωρίσ ΦΡΑ 54.867,00€)
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)
ΝΑΙ
Δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
120 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
ΓΝΑ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» (Βας. Σοφίασ 114, Ακινα)
ΤΜΘΜΑΤΙΚΑ
Απαιτείται Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
Θμερομθνία: 4/5/2020
Θμζρα:
ΔΕΥΤΕΑ
Ώρα:
10:00
Στθν ζδρα του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
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ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ:
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ:
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΓΝΑΙ:

Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο)
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν των υποψθφίων προμθκευτϊν
κα γίνει τθν
, ϊρα
πμ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr  Θζματα Ρρομθκειϊν Ρρομικειεσ
Διαγωνιςμοί
23/4/2020
23/4/2020

Ζχοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ του
διαγωνιςμοφ:
1. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει.
2. Το ν.4542/2018 (Α’ 95) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ … και λοιπζσ διατάξεισ»,
άρκρο τζταρτο παρ. 2β).
3. Το ν.4523/2018 (ΦΕΚ Α’ 41) «Διατάξεισ για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων Φαρμακευτικισ
Κάνναβθσ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
5. Το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.
6. Τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
7. Το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
8. Το ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
9. Το ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Αϋ/04.04.2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ».
10.Το ΡΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».
11.Το ΡΔ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει.
12.Τθν υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων».
13.Τθν υπ. αρ. Γ4β/Γ.Ρ.: 88838/19 Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ «Διοριςμόσ νζου Διοικθτι ςτο
Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο”» (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
14.Τθν υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) Κ.Υ.Α ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α.
«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ».
15. Τθν υπ. αρ. 1/13-03-2020 (ΘΖΜΑ 55ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν
ζγκριςθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΑΔΑ: 66214690ΩΣ-ΝΛ2).
16.Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του
ποςοφ των 68.035,08 € ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ και κα καλυφκεί από τον
Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Φορζα ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 489/24-03-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΝ9Λ4690ΩΣ-3ΛΑ)
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ΔΙΑΚΘΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ διαφόρων τμθμάτων του
Νοςοκομείου (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακόσ Εξοπλιςμόσ), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 68.035,08 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
Γ.Ν.Α
«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114
11527 ΑΘΘΝΑ

ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν.Α «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
4/5/2020 θμζρα ΔΕΥΤΕΑ
ΤΜΘΜΑ
4/5/2020 θμζρα ΔΕΥΤΕΑ
Και μζχρι ϊρα 10:00 π.μ.
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ϊρα 11:00 π.μ.

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία ( 10 ) δζκα θμερϊν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ
του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που
αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.
Δεν γίνεται δεκτι θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορϊν.
ΜΕΟΣ Αϋ:

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ

1.

ΣΚΑΜΡΩ ΣΤΑΘΕΟ ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟΥ
ΥΨΟΥΣ

6

480,00

595,20

2.

ΣΚΑΜΡΩ ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕ ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΡΛΑΤΘ

17

2.040,00

2.529,60

3.

ΚΑΝΑΡΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ
ΤΑΡΕΗΑΚΙ

4

1680,00

2.083,20

4.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΜΕ ΔΕΜΑΤΙΝΘ
ΧΩΙΣ ΜΡΑΤΣΑ

194

8.439,00

10.464,36

5.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ
ΤΟΧΘΛΑΤΟ

110

13.750,00

17.050,00

6.

ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΧΘΛΑΤΘ ΜΕ
ΜΡΑΤΣΑ

4

328,00

406,72

7.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟ ΧΩΙΣ
ΜΡΑΤΣΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΙΝΘ ΤΟΧΘΛΑΤΟ

13

910,00

1.128,40

8.

ΣΥΤΑΙΕΑ ΤΟΧΥΛΑΤΘ-4 ΣΥΤΑΙΑ

1

180,00

223,20

9.

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ ΜΕ ΤΑΡΕΗΙ ΠΧΙ
ΞΥΛΙΝΟ

30

13.500,00

16.740,00

10.

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΘΣ

32

12.800,00

15.872,00
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11.

ΣΥΤΑΙΕΑ ΤΟΧΘΛΑΤΘ 3 ΣΥΤΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ-ΔΥΣ

12.

ΓΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΣΤ.
130x80
ΤΟΧΘΛ.ΣΥΤΑΟΘΘΚΘ

ΕΚ

13.

ΓΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΘΣ ΜΕ 3 ΣΥΤΑΙΑ

ΜΕ

1

180,00

223,20

1

400,00

496,00

1

180,00

223,20

54.867,00€

68.035,08€

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τα ηθτοφμενα είδθ ορίηονται ςτο Μζροσ Γϋ τθσ
Διακιρυξθσ.
ΜΕΟΣ Βϋ:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ
Ανακζτουςα Αρχι: Το «Γ.Ν.Α. ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» και το οποίο προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.
Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Διακιρυξθ: Θ παροφςα Ρροκιρυξθ που αποτελείται από τα:
Μζροσ Α: Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ Ρρομικειασ/Υπθρεςίασ
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν
Ραράρτθμα Ι: Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
Ραράρτθμα II: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ: Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν
αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί
ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ
περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ.
Ρροςφζρων: Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό
και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Εκπρόςωποσ: Ο υπογράφων τθν προςφορά - ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο
τον Ρροςφζροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο
εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.),
ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον
Ρροςφζροντα.
Ρρομθκευτισ/Ανάδοχοσ: Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα
Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα.
Κατακφρωςθ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ ςτον Ρρομθκευτι/Ανάδοχο.
Σφμβαςθ: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι/Αναδόχου, θ
οποία καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ
ελλθνικι. Θ παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ ςφμβαςθ
είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των
[4]

20PROC006603682 2020-04-23
διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Συμβατικά τεφχθ: Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον
Ρρομθκευτι/Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ που τθν ςυνοδεφουν και τθν ςυμπλθρϊνουν και
περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ:
α. τθ Σφμβαςθ,
β. τθν Διακιρυξθ
γ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Ρρομθκευτι/Αναδόχου και
δ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Ρρομθκευτι/Αναδόχου.
Ρροχπολογιςμόσ: Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν προμικεια.
Συμβατικό Τίμθμα: Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από
τον Ρρομθκευτι/Ανάδοχο και τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
ΑΘΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
«Γ.Ν.Α. ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
Διεφκυνςθ: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114,
Ταχ. Κϊδικασ: 115 27, Ακινα
Τθλζφωνο: 213 2088715
Fax: 213 2088716
E-mail: prom@hippocratio.gr
Ρλθροφορίεσ: Θλίασ Ρολίτθσ
Website: http://www.hippocratio.gr/
ΑΘΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία προκιρυξισ του.
ΑΘΟ 4. ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα
του Νοςοκομείου, τθν Διαφγεια και το ΚΘΜΔΘΣ.
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ,
ςχετικζσ με όρουσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι και πζντε (5) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ζωσ τθν ΤΙΤΘ 28/4/2020, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (3)
θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ιτοι ζωσ τθν ΡΕΜΡΤΘ 30/4/2020 .Κανζνασ
υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ
του Ανακζτουςασ Αρχισ.
ΑΘΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι
νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ
Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν.2513/1997 Αϋ139),
εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ.
Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο
είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται να
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αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά τθν
ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και
υπθρεςιϊν, κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ
ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να μνθμονεφουν,
ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των
προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ.
Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ
υποψιφιοι. Για τθν υποβολι προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν
να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ
ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που
δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι
εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι
πιςτοποιθτικό.
ΑΘΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
6.1.
Λόγοι αποκλειςµοφ
Οι προςφζροντεσ οικονοµικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςµό εάν µζχρι και τθν
θµζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ
αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016 και ςυγκεκριμζνα, αν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα:
α) ςυµµετοχι ςε εγκλθµατικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζµθςθ του
οργανωµζνου εγκλιµατοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφµβαςθσ περί τθσ καταπολζµθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-µελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζµθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τοµζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείµενθ νοµοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο του οικονοµικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των
οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία
κυρϊκθκε µε το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλιµατα ι εγκλιµατα ςυνδεόµενα µε τροµοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζµθςθ τθσ τροµοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιµατοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθµατοδότθςθ τθσ τροµοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά µε τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιµοποίθςθσ του
χρθµατοπιςτωτικοφ ςυςτιµατοσ για τθ νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθµατοδότθςθ τθσ τροµοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτθν εκνικι
νοµοκεςία µε το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ µορφζσ εµπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζµθςθ τθσ εµπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυµάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νοµοκεςία µε το ν.4198/2013 (Αϋ 215).
Οι ωσ άνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν και για τα µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του οικονοµικοφ φορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Επίςθσ αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του για καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και επικουρικισ), µε
τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν.4412/2016 περί άρςθσ του
λόγου αποκλειςμοφ.
6.2
Κριτιρια Επιλογισ
Για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα πρζπει
αυτοί να διακζτουν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ που αφορά θ
παροφςα ςφμβαςθ. Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ προσ τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ (άρκρο 75 ν.4412/2016), τα οποία ο υποψιφιοσ δθλϊνει υπεφκυνα ςτο ΤΕΥΔ (μζροσ IV-α) ότι
ικανοποιεί είναι οι κάτωκι:
- Να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου
και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκεί (ρθτά κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά
πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ
(δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δθλϊνουν ότι είναι
εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των
δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ,
προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.
6.3.
∆ικαιολογθτικά Συµµετοχισ
Οι ςυµµετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά µαηί µε τθν προςφορά τουσ και τα
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω.
α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ
1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ µε
αντιπρόςωπo/ εκπρόςωπό τουσ.
2. Το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ ∆ιλωςθσ (ΤΕΥΔ) που ζχει διαμορφϊςει θ ανακζτουςα
αρχι για τον παρόντα διαγωνιςµό και το οποίο υπογράφεται από τον προςφζροντα (φυςικό
πρόςωπο) ι ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νοµικό πρόςωπο υπογράφεται επίςθσ και
από τα µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι
του προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Συγκεκριµζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νοµικό πρόςωπο, το ΤΕΥ∆ υπογράφουν:
• οι ∆ιαχειριςτζσ, όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε.
• ο ∆ιευκφνων Σφµβουλοσ κακϊσ και όλα τα µζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου, όταν το
νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
Σθµειϊνεται ότι: ο οικονοµικόσ φορζασ µπορεί να ςυµπλθρϊςει µόνο τθν Ενότθτα α του
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Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυµπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ
ΙV.
3. Απόδειξθ κατάκεςθσ ι αποςτολισ δείγματοσ, εφόςον απαιτείται από τθν Διακιρυξθ.
Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:
α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι, που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ.
2. ∆ιλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των
εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα τθσ προμικειασ που αντιςτοιχεί
ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥ∆
περιζχει πλθροφορίεσ και ωσ προσ τουσ τρίτουσ.
Θ µθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του
προμθκευτι από τον διαγωνιςµό.
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από
επίςθµθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Θ Αρχι διατθρεί το δικαίωµα ανά πάςα ςτιγµι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα πιςτοποιθτικά/
δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτθτο για
τθν οµαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σθμειϊνεται ότι: ο προμθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νοµοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί µε το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό ∆ίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθµα Χ του Ρροςαρτιµατοσ Α’ του ν.4412/2016.
Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςµό δεν απαιτείται.
ΑΘΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυντάξουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ κατά τρόπο που να αποτυπϊνει
με ςαφινεια.
1. Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ-παραπομπι (ανά κεφάλαιο
και παράγραφο) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Μζροσ Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) και τουσ
λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του
καταςκευαςτι) ι δικαιολογθτικά (ςε πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα).
2. Τα κατατικζμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Ρρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα
αντίγραφα του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ι εκτυπϊςεισ από επίςθμεσ τοποκεςίεσ του
καταςκευαςτι ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να δθλϊνεται ςτθν
προςφορά ι να προκφπτει ςαφϊσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά που
χρθςιμοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ που προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων
του ςτισ αγορζσ (ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντοσ του.
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με τθν οποία κα αναφζρει τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν
οποία καταςκευάηεται το προςφερόμενο είδοσ, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.
4. Αντίγραφα (επικυρωμζνα όπου απαιτείται) Ριςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία
ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που να βεβαιϊνουν, εκ μζρουσ του Ρρομθκευτι, τθν τιρθςθ
προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
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Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ
τθσ ποιότθτασ ο παραγωγόσ από τον οποίο προμθκεφεται.
Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ
αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ
προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ.
ΑΘΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςυμπλθρϊνοντασ τον Ρίνακα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
ΑΘΟ 9: ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ δείγματα.
ΑΘΟ 10. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι προςφορζσ είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι
τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν. Εφόςον θ
προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν
ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ:
ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία)
«Γ.Ν.Α. ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, Ακινα
ΡΟΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ Φ146/2019
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τθν
«Ρρομικεια «Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ» για τισ ανάγκεσ τμθμάτων του Νοςοκομείου (CPV: 39313000-9
Ξενοδοχειακόσ Εξοπλιςμόσ), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 68.035,08 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ
τιμι)».
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των
προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που είτε
υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία
Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί.
ΑΘΟ 11. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ
πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να
μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο.
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ
αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι
επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ.
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2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
2.3. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ.
2.4. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία
και ειδικότερα τα εξισ:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και αντίγραφα), με τθν ζνδειξθ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο), με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ».
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν
ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με
ΦΡΑ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.
Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ
εγχϊριασ αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν του άρκρου 24 του ν. 3846/2010.
Οικονομικζσ προςφορζσ που είναι ανϊτερεσ από τισ τιμζσ που καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο
Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν
του διαγωνιςμοφ, όπου ταυτοποιοφνται, απορρίπτονται. (ν. 3918/2011, άρκρο 13, - ΦΕΚ
31/Α’/02.03.2011).
3.4. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου.
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου
προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα,
με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα
ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να
είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον ν.1497/1984 (Α’ 188).
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά
περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν
προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ.
6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά
των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ προκιρυξθσ πρζπει να είναι
ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον
εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ.
Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ κα
αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.
7. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
8. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ
αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι
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ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ
και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ
των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ
ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ
αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ74) και
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων
τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ
πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ
ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ
προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ προκιρυξθσ του
διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
10. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ οι
διατάξεισ του ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3.
ΑΘΟ 12. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 120 θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από
τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ,
κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. Ανακοίνωςθ
επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το
διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί.
Οι Υποψιφιοι προμθκευτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά
τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται
ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
ΑΘΟ 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν
τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να
επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
Ρροςφορζσ δφναται να υποβλθκοφν για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ, για όλα τα είδθ ανά κατθγορία
και όλθ τθν ποςότθτα. Θ ςφγκριςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ κα γίνει επί του ςυνόλου των ειδϊν τθσ
κατθγορίασ.
ΑΘΟ 14. ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι
που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
3. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ.
4. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία(άνευ
ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται
ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε
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και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
5. Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ και κάκε
τφπο προςφερόμενου υλικοφ. Ρροϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά και δεν
αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με
μθδενικι αξία.
6. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ
Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προϊόν κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ
δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του
ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ.
7. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία
τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
9. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν
δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν τιμι
προςφοράσ
10. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ
ςφγκριςθ των προςφορϊν.
ΑΘΟ 15. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια
του διαγωνιςμοφ.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο και
διαβιβάηεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν.
ΑΘΟ 16. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ
β) Θ οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του άρκρου 24 του
ν.3846/2010.
γ) Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
δ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ.
ε) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του
ν.4412/2016.
ςτ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον
ανακζτοντα φορζα.
η) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ.
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θ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν
πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
κ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ
προςφοράσ.
ΑΘΟ 17. ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό προμθκευτι»), να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των ακόλουκων
δικαιολογθτικϊν, ωσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ:
α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ
αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, όπωσ δθλϊκθκε
ςχετικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με υπεφκυνθ διλωςθ. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι
ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των
προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε
περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο
υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε., για τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.
(β) πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον
αφορά ςτθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ
είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
(γ) πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ
χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου.
(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. Σθμειϊνεται
ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτο Γ.Ν. Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» (Τμιμα Γραμματείασ –
Ρρωτόκολλο) ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο
αξιολόγθςθσ.
2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1
ανωτζρω αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ,
το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των
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δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ
5 εδάφιο α’, του ν.4412/2016 τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν,
ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπζρ του
Γ.Ν. Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 του ν.4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των
ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
4. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ
αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν.4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου
και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν.4412/2016, εφόςον είχε
προςκομιςκεί, και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
και το άρκρο 75 του ν.4412/2016 θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
6. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, και τθ διαβίβαςθ του φακζλου
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του
ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του επόμενου
άρκρου.
7. Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του ν.4412/2016.
ΑΘΟ 18. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα
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από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του ν.4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν
ζχει αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και
όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του ν.4412/2016 και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του
πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 ν. 4412/2016,
β) ολοκλιρωςθ του προ ςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ
υποβάλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 παρ. 13γ του ν.4605/2019, ςτθν
οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπο του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθν ςφμβαςθ.
Στθ ςυνζχεια, θ Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι και τον προςκαλεί να
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (επιςυναπτόμενο ςχζδιο ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ
παροφςασ), εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ,
προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ θ οποία να καλφπτει ςε ευρϊ, ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνα τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ (εφόςον υφίςταται αλλαγι).
Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο προμθκευτισ δεν προςζλκει να
υπογράψει τθν ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται,
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16.
Θ Σφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
Γ. Το αντικείμενο τθσ ςφβαςθσ (περιγραφι, τόποσ και χρόνοσ παροχισ υπθρεςίασ)
Δ. Τθν τιμι
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ
Θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ
Θ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν
Ι. Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
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Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ:
α) ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (εφόςον προβλζπεται ςτθν παροφςα)
και
β) ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Αρχισ.
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3.)
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, θ Επιτροπι
Διενζργειασ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ
και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
ΑΘΟ 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ
1. Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ
όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ι
β) Εάν ο προςφζρων/προμθκευτισ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν
προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα
αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97, του Ν.4412/2016.
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από
το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1
και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω
τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.
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5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε
φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία
των άρκρων 29 ι 32 του Ν.4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και
οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.
ΑΘΟ 20. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του
Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει.
1. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν
αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ
και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το
άρκρο 376 παράγραφοσ 11.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με
τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν, για τθν ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ γνωμοδοτεί το αρμόδιο
τεχνικό ςυμβοφλιο.
3. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά
τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
4. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του
ά.127 του ν.4412/2016. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
ΑΘΟ 21: ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
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ΑΘΟ 22: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται
από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία
για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/δικαιολογθτικά. Από κάκε
τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε
φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο προμθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του
ςυμβατικοφ αντικείμενου.
β) Τιμολόγιο του προμθκευτι.
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ Ρζραν των ανωτζρω
δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μπορεί να
ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Για τθν πλθρωμι του Ρρομθκευτι εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του
ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013).
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
Σφμβαςθσ.
ΑΘΟ 23. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ IΙ τθσ παροφςασ.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει
ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι)
παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο
ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1)
επιπλζον μινα.
ΑΘΟ 24: ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
2. Ο Ρρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε
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υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
3. Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ,
οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν.4412/2016.
5. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια,
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ
επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία,
τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται
από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα
Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται
μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
7. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ,
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
8. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ,
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
ΑΘΟ 25. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να φζρουν ςιμανςθ πιςτότθτασ CE.

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ

ΜΑΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ

Εςωτερικι διανομι
- Υποδ/ντρια Οικονομικοφ
- Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΜΕΟΣ Γϋ:


























ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΣΚΑΜΡΩ ΣΤΑΘΕΟ ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
Να διακζτει ςτρογγυλι ζδρα διαμζτρου 360 mm από αφρϊδεσ υλικό επενδυμζνο
με δερματίνθ αρίςτθσ ποιότθτασ, χρϊματοσ επιλογισ του Νοςοκομείου.
Να διακζτει πεντακτινωτι βάςθ μαφρου χρϊματοσ από πολυαμίδιο.
Να φζρει μεταλλικό ςτρογγυλό ποδοςτάτθ.
Το αμορτιςζρ του είναι υδραυλικό και αυξομειοφμενου φψουσ από 55 ζωσ 82 cm .
Ιδανικό για βαριά νοςοκομειακι χριςθ
ΣΚΑΜΡΩ ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕ ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΡΛΑΤΘ
Σκελετόσ : Θ βάςθ ςτιριξθσ να είναι πεντακτινωτι με πζντε ( 5 ) δίδυμουσ τροχοφσ
από πολυαμίδιο.
Μθχανιςμοί : Ο μθχανιςμόσ και ο μοχλόσ ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ ζδρασ να ζχουν
διαδρομι 62-78cm θ οποία να επιτυγχάνεται μζςω αμορτιςζρ.
Μθχανιςμόσ και μοχλόσ ρφκμιςθσ φψουσ πλάτθσ : Θ διαδρομι τουσ να είναι
ςφμφωνθ με τα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα.
Θ ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ πλάτθσ να επιτυγχάνεται μθχανικά με κοχλία.
Γζμιςμα : Τα κελφφθ τόςο τθσ πλάτθσ όςο και τθσ ζδρασ να φζρουν γζμιςμα από
καλουπωτό λάςτιχο, μαλακισ, διογκωμζνθσ πολυουρεκάνθσ, πάχουσ 50 mm, το
οποίο να επενδφεται με δερματίνθ ι κατάλλθλο φφαςμα ςε χρϊματα επιλογισ μασ.
Πλάτθ – κζλυφοσ : Να είναι από υαλοενιςχυμζνθ, πολυεςτερικι ρθτίνθ.
Το ςκαμπό να είναι καλισ ποιότθτασ για βαριά νοςοκομειακι χριςθ.
ΚΑΝΑΡΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑΡΕΗΑΚΙ
Το ςφςτθμα κακιςμάτων αναμονισ να είναι λειτουργικό και ευζλικτο ςχεδιαςμζνο
για χριςθ του ςε χϊρουσ πολφωρθσ παραμονισ, αναμονισ και διζλευςθσ του
κοινοφ.
Τα κακίςματα αναμονισ να είναι μεταλλικά, διάτρθτα, ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ
ϊςτε να δθμιουργοφνται ςυςτοιχίεσ των τριϊν κζςεων, με τραπεηάκι. Να
αποτελοφνται από ανεξάρτθτα, ςυνεργαηόμενα, εναλλάξιμα και αντικακιςτάμενα
κφρια μζρθ, όπου τα πόδια, τα μπράτςα και οι ςφνδεςμοι ςτερζωςθσ
καταςκευάηονται από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο. Θ ςυναρμολόγθςθ των
παραπάνω τμθμάτων να γίνεται εφκολα και γριγορα.
Τα πόδια να φζρουν ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ με πλαςτικι ι ελαςτικι απόλθξθ
για τθν προςταςία δαπζδου.
Τα υλικά καταςκευισ των κακιςμάτων να προςφζρουν μεγάλθ αςφάλεια ςε
ατυχιματα.
Να προςαρμόηονται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ κάκε χϊρου,
παρζχοντασ ευελιξία, ευκολία ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθ.
Ο διάτρθτοσ καναπζσ να διατίκεται ςε πολλά χρϊματα και διάφορουσ
ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων ςτο διάτρθτο κάκιςμα.
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΜΕ ΔΕΜΑΤΙΝΘ ΧΩΙΣ ΜΡΑΤΣΑ
Οι διαςτάςεισ τθσ να είναι : ολικό φψοσ από δάπεδο 90,00 cm και φψοσ τθσ ζδρασ
από το δάπεδο 45 cm
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Οι διαςτάςεισ τθσ ζδρασ να είναι 45Χ45 cm ενϊ τθσ πλάτθσ να είναι 45Χ35 cm.
Να είναι ςτακερό με τζςςερα ( 4 ) πόδια .
Ο ςκελετόσ να είναι μεταλλικόσ από μορφοποιθμζνο χαλυβδοζλαςμα 15Χ30x1,5
mm, με τραβζρςεσ αμφιδζξια και δεμζνεσ ενδιάμεςα με χαλυβδοζλαςμα, να είναι
βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι βαφι.
Επάνω ςτο μεταλλικό ςκελετό να προςαρμόηεται (βιδϊνεται) θ ζδρα του
κακίςματοσ και θ πλάτθ.
Θ πλάτθ και θ ζδρα να αποτελοφνται από φφλλα κόντρα πλακζ οξιάσ επάνω ςτο
οποίο να τοποκετείται διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ, επενδεδυμζνθ με ταπετςαρία
και το εξωτερικό κζλυφοσ, από πολυπροπυλζνιο επίςθσ που να διακοςμεί το πίςω
μζροσ τθσ πλάτθσ και το κάτω μζροσ του κακίςματοσ.
Θ εςωτερικι επζνδυςθ τθσ ζδρασ και τθσ πλάτθσ να είναι από μαλακι, διογκωμζνθ
πολυουρεκάνθ (αφρολζξ) πυκνότθτασ για τθν ζδρα 40 kg/m³ και πάχουσ 50 mm
ενϊ για το κάκιςμα 30 kg/m³ και πάχουσ 40 mm.
Θ επζνδυςθ να είναι από βραδφκαυςτο φφαςμα ι δερματίνθ υψθλισ αντοχισ,
40.000 τριβϊν-κφκλων. Χρϊματοσ κατ’ επιλογι του Νοςοκομείου.
ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ ΤΟΧΘΛΑΤΟ
Να φζρει ανατομικι πλάτθ εφρουσ 480 mm και φψουσ 500 mm.
Θ πλάτθ και το κάκιςμα να είναι διαιροφμενα και αποτελοφνται από φφλλα κόντρα
πλακζ οξιάσ.
Θ επάνω πλευρά του κακίςματοσ να καλφπτεται με αφρϊδεσ μαξιλάρι πάχουσ 8 cm
το οποίο να επενδφεται με δερματίνθ χρϊματοσ κατ’ επιλογι.
Το βάκοσ τθσ ζδρασ (κακίςματοσ) να είναι 470 mm και το φψοσ τθσ από το ζδαφοσ
να είναι κυμαινόμενο κανονικό από 410 ζωσ 500 mm.
Το ολικό φψοσ του κακίςματοσ να κυμαίνεται από 910 ζωσ 1000 mm.
Πλθ θ επάνω επιφάνεια τθσ πλάτθσ και του κακίςματοσ να δθμιουργεί βακοφλωμα
με ανατομικι κλίςθ ϊςτε να επιτυγχάνεται εργονομικι ςτιριξθ τθσ πλάτθσ κακϊσ
και του ανκρϊπινου βάρουσ για ςωςτι και άνετθ κζςθ του κακιμενου.
Θ πίςω επιφάνεια (του κόντρα πλακζ) ςτθν πλάτθ κακϊσ και θ κάτω επιφάνεια (του
κόντρα πλακζ) ςτο κάκιςμα να καλφπτονται από ςκλθρό κζλυφοσ αντοχισ P.V.C.
όπου εςωτερικά τουσ να βιδϊνεται θ μεταλλικι ςφνδεςθ πλάτθσ και κακίςματοσ. Θ
ςφνδεςθ αυτι να είναι μεταλλικι και να καλφπτεται από ςκλθρό P.V.C.
Στο μζςο κάτω από το κάκιςμα να είναι ο άξονασ ςτιριξθσ (κολϊνα) από
χαλυβδοςωλινα επιχρωμιωμζνθ ςτρογγυλισ διατομισ και καλυπτόμενθ αυτι
εξωτερικά από ςκλθρό P.V.C. Ο άξονασ αυτόσ εςωτερικά να ζχει ειδικό μθχανιςμό
ρφκμιςθσ φψουσ υδραυλικοφ αμορτιςζρ και μθχανιςμό SYNCHRO.Ο άξονασ να
καταλιγει ςε πζντε ( 5 ) ακτινωτι βάςθ, με ροδάκια άριςτθσ ποιότθτασ.
Ολόκλθρθ θ βάςθ να είναι βαρζωσ τφπου ςυνολικισ διαμζτρου 690 mm.
Να ζχει μπράτςα.
ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΧΘΛΑΤΘ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ




Από δερματίνθ υψθλισ αντοχισ χρϊματοσ μπλε ςκοφρο και αφρολζξ ελάχιςτου πάχουσ 5cm
Θ βάςθ τθσ καρζκλασ να είναι καταςκευαςμζνθ από υψθλισ ποιότθτασ ςίδθρο με
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επικάλυψθ από χρϊμιο και να ζχει πζντε τροχοφσ
όδεσ μεταλλικζσ
φκμιςθ φψουσ , πλάτθσ και κζςθ relax
Το κάκιςμα να ζχει μθχανιςμό αυτόματθσ ρφκμιςθσ φψουσ μζςω ενόσ υδραυλικοφ
αμορτιςζρ
Στθρίγματα για τα χζρια (μπράτςα) χρϊματοσ μαφρου






ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟ ΧΩΙΣ ΜΡΑΤΣΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΙΝΘ ΤΟΧΘΛΑΤΟ
Να φζρει ανατομικι πλάτθ εφρουσ 480 mm και φψουσ 500 mm.
Θ πλάτθ και το κάκιςμα να είναι διαιροφμενα και αποτελοφνται από φφλλα κόντρα
πλακζ οξιάσ.
Θ επάνω πλευρά του κακίςματοσ να καλφπτεται με αφρϊδεσ μαξιλάρι πάχουσ 8 cm
το οποίο να επενδφεται με δερματίνθ χρϊματοσ κατ’ επιλογι.
Το βάκοσ τθσ ζδρασ (κακίςματοσ) να είναι 470 mm και το φψοσ τθσ από το ζδαφοσ
να είναι κυμαινόμενο κανονικό από 410 ζωσ 500 mm.
Το ολικό φψοσ του κακίςματοσ να κυμαίνεται από 910 ζωσ 1000 mm.
Πλθ θ επάνω επιφάνεια τθσ πλάτθσ και του κακίςματοσ να δθμιουργεί βακοφλωμα
με ανατομικι κλίςθ ϊςτε να επιτυγχάνεται εργονομικι ςτιριξθ τθσ πλάτθσ κακϊσ
και του ανκρϊπινου βάρουσ για ςωςτι και άνετθ κζςθ του κακιμενου.
Θ πίςω επιφάνεια (του κόντρα πλακζ) ςτθν πλάτθ κακϊσ και θ κάτω επιφάνεια (του
κόντρα πλακζ) ςτο κάκιςμα να καλφπτονται από ςκλθρό κζλυφοσ αντοχισ P.V.C.
όπου εςωτερικά τουσ να βιδϊνεται θ μεταλλικι ςφνδεςθ πλάτθσ και κακίςματοσ. Θ
ςφνδεςθ αυτι να είναι μεταλλικι και να καλφπτεται από ςκλθρό P.V.C.
Στο μζςο κάτω από το κάκιςμα να είναι ο άξονασ ςτιριξθσ (κολϊνα) από
χαλυβδοςωλινα επιχρωμιωμζνθ ςτρογγυλισ διατομισ και καλυπτόμενθ αυτι
εξωτερικά από ςκλθρό P.V.C. Ο άξονασ αυτόσ εςωτερικά να ζχει ειδικό μθχανιςμό
ρφκμιςθσ φψουσ υδραυλικοφ αμορτιςζρ και μθχανιςμό SYNCHRO.Ο άξονασ να
καταλιγει ςε πζντε ( 5 ) ακτινωτι βάςθ, με ροδάκια άριςτθσ ποιότθτασ.
Ολόκλθρθ θ βάςθ να είναι βαρζωσ τφπου ςυνολικισ διαμζτρου 690 mm.














ΣΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΕΙΔΘ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΘ,
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΘ








ΣΥΤΑΙΕΑ ΤΟΧΘΛΑΤΘ ΜΕ 4 ΣΥΤΑΙΑ
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 45x60x65 περίπου.
Το υλικό / απόχρωςθ ςε (πλαϊνά, βάςθ, καπάκι) κα είναι μοριοςανίδα με
επζνδυςθ μελαμίνθσ 18χιλ. Τα ςτοιχειά κα ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ
με μεταλλικά φυράμια χωνευτά.
Το υλικό /απόχρωςθ ςε καπάκι – κοφτελα κα είναι ςε απόχρωςθ φυςικό
δρυσ.
Οι μετϊπεσ των ςυρταριϊν κα καταςκευαςκοφν από μοριοςανίδα 3
ςτρϊςεων, πάχουσ 18χιλ. επικαλυμμζνθσ αμφίπλευρα με επίςτρωςθ

[22]

20PROC006603682 2020-04-23






























μελαμίνθσ ιδίασ απόχρωςθσ με τα υπόλοιπα ςτοιχειά , ςτα ςόκαρα κα
φζρουν ABC πάχουσ 2-3χιλ.
Τα ςυρτάρια να φζρουν ςφςτθμα μθ ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ “anti - tilt”,
να ανοίγουν 100% και να ζχουν ςφςτθμα απόςβεςθσ κλειςίματοσ “soft
close”.
Να διακζτουν 4 διπλοφσ ενιςχυμζνουσ τροχοφσ (ροδάκια) πλιρουσ
περιςτροφισ, μεταλλικά εςωτερικά ςυρτάρια, οδθγοφσ κφλιςθσ και
κλειδαριά αςφαλείασ.
Τα χεροφλια κα είναι μεταλλικό ςε απόχρωςθ υπόλευκο.
Να φζρει κλειδαριά που να αςφαλίηει όλα τα ςυρτάρια.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 14001
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ – ΤΑΡΕΗΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ι
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΘ ΤΑΡΕΗΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
Νοςοκομειακό κομοδίνο τροχιλατο με ενςωματωμζνθ ι αποςπϊμενθ
τραπεηοτουαλζτα.
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 45x45x85cm περίπου.
Αυξομείωςθσ φψουσ τραπεηοτουαλζτασ από 800-1150χιλ. περίπου, μζςω
χειροκίνθτου μθχανιςμοφ ςτακεροποίθςθσ, επικυμθτό να διακζτει
μθχανιςμό υποβοικθςθσ.
Θ τραπεηοτουαλζτα να είναι κατάλλθλθ για αναςικωςθ φορτίου 5 κιλϊν
τουλάχιςτον, διαςτάςεων περίπου 350x550χιλ.
Να είναι μεταλλικισ καταςκευισ, θλεκτροςτατικά βαμμζνα.
Να διακζτθ ζνα ςυρτάρι ςτο πάνω μζροσ και ζνα ερμάριο ςτο κάτω μζροσ.
Οι άνω επιφάνειεσ του κομοδίνου και τισ τραπεηοτουαλζτασ να είναι από
ABS, ανκεκτικό ςτθ χάραξθ.
Να είναι διπλισ όψθσ ϊςτε να γίνεται χριςθ και από τθσ δυο πλευρζσ.
Το ερμάριο κα κλείνει με τθ βοικεια μαγνιτθ ςυγκράτθςθσ και κα διακζτθ
ζνα ράφι προςκαφαιροφμενο.
Να διακζτει τζςςερισ (4) όδεσ διπλζσ, με φρζνο ςε δυο (2) από αυτζσ.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ – ΤΑΡΕΗΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ι ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΘ ΤΑΡΕΗΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
Νοςοκομειακό κομοδίνο τροχιλατο με ενςωματωμζνθ ι αποςπϊμενθ
τραπεηοτουαλζτα
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 45x45x85cm περίπου.
Αυξομείωςθσ φψουσ τραπεηοτουαλζτασ από 800-1150χιλ. περίπου, μζςω
χειροκίνθτου μθχανιςμοφ ςτακεροποίθςθσ, επικυμθτό να διακζτει
μθχανιςμό υποβοικθςθσ.
Θ τραπεηοτουαλζτα να είναι κατάλλθλθ για αναςικωςθ φορτίου 5 κιλϊν
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τουλάχιςτον, διαςτάςεων περίπου 350x550χιλ.
Να είναι μεταλλικισ καταςκευισ, θλεκτροςτατικά βαμμζνα.
Να διακζτθ ζνα ςυρτάρι ςτο πάνω μζροσ και ζνα ερμάριο ςτο κάτω μζροσ.
Οι άνω επιφάνειεσ του κομοδίνου και τισ τραπεηοτουαλζτασ να είναι από
ABS, ανκεκτικό ςτθ χάραξθ.
Το ερμάριο κα κλείνει με τθ βοικεια μαγνιτθ ςυγκράτθςθσ και κα διακζτθ
ζνα ράφι προςκαφαιροφμενο.
Να διακζτει τζςςερισ (4) όδεσ διπλζσ, με φρζνο ςε δυο (2) από αυτζσ.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485
ΣΥΤΑΙΕΑ ΤΟΧΘΛΑΤΘ 3 ΣΥΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 45x60x55cm περίπου
Το υλικό / απόχρωςθ ςε (πλαϊνά, βάςθ, καπάκι) κα είναι μοριοςανίδα με
επζνδυςθ μελαμίνθσ 18χιλ. Τα ςτοιχειά κα ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ
με μεταλλικά φυράμια χωνευτά.
Το υλικό /απόχρωςθ ςε καπάκι – κοφτελα κα είναι ςε απόχρωςθ φυςικό
δρυσ.
Οι μετϊπεσ των ςυρταριϊν κα καταςκευαςκοφν από μοριοςανίδα 3
ςτρϊςεων, πάχουσ 18χιλ. επικαλυμμζνθσ αμφίπλευρα με επίςτρωςθ
μελαμίνθσ ιδίασ απόχρωςθσ με τα υπόλοιπα ςτοιχειά , ςτα ςόκαρα κα
φζρουν ABC πάχουσ 2-3χιλ.
Θ μολυβοκικθ κα καταςκευαςτεί από ενιςχυόμενο πολυαμίδιο ι
πολυπροπυλζνιο με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κοιλότθτεσ για τα διαφορά
είδθ γραφείου.
Τα ςυρτάρια να φζρουν ςφςτθμα μθ ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ “anti - tilt”,
να ανοίγουν 100% και να ζχουν ςφςτθμα απόςβεςθσ κλειςίματοσ “soft
close”.
Να διακζτουν 4 διπλοφσ ενιςχυμζνουσ τροχοφσ (ροδάκια) πλιρουσ
περιςτροφισ, μεταλλικά εςωτερικά ςυρτάρια, οδθγοφσ κφλιςθσ και
κλειδαριά αςφαλείασ.
Τα χεροφλια κα είναι μεταλλικό ςε απόχρωςθ υπόλευκο.
Να φζρει κλειδαριά που να αςφαλίηει όλα τα ςυρτάρια.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485
ΓΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΘΣ ΜΕ 3 ΣΥΤΑΙΑ
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 80x60x75cm περίπου
Θα είναι ςε απόχρωςθ φυςικό δρυσ.
H Επιφάνεια κα είναι από μελαμίνθ πάχουσ 20mm ςε απόχρωςθ φυςικό
δρυσ & επενδεδυμζνθ περιμετρικά με pvc πάχουσ τουλάχιςτον 2mm.
Ta πλαϊνά και θ μετϊπθ κα είναι από επιφάνεια μελαμίνθσ 18mm
επενδεδυμζνθ με pvc πάχουσ 2mm
Να διακζτει βάςεισ ςτιριξθσ
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Το γραφείο κα περιλαμβάνει αναρτϊμενθ ςυρταριζρα με 3 ςυρτάρια με
κακαρό βάκοσ 40cm.
Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα υπάρχει ειδικι ροηζτα για τθ διζλευςθ
καλωδίων.
Να φζρει κλειδαριά που να αςφαλίηει όλα τα ςυρτάρια.
Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι αντικρομβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν
ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλ.π. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα
με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485
ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΧΘΛΑΤΘ ΣΥΤΑΙΕΑ
Να διακζτει Σιμανςθ CE
Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ), 130x80 x75 περίπου
Θα είναι ςε απόχρωςθ φυςικό δρυσ.
Πλεσ οι επιφάνειεσ (πλαϊνά , μετϊπθ , επιφάνεια) κα καταςκευαςτοφν από
μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων 25mm(θ μετϊπθ 20mm) με αμφίπλευρθ
επίςτρωςθ μελαμίνθσ.
Τα ςόκαρα ςτθν επιφάνεια εργαςίασ και τα εμφανι κατακόρυφα ςτοιχειά κα
επενδυκοφν με ομοιόχρωμα κερμοςυγκολλθμζνθ ταινία πάχουσ 2-3mm.
Να διακζτει βάςεισ ςτθρίξεισ
Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα υπάρχει ειδικι ροηζτα για τθ διζλευςθ
καλωδίων.
Το κάκε γραφείο κα ςυνοδεφεται και από τροχιλατθ ςυρταριζρα 3
ςυρταριϊν και μολυβοκικθ (όπωσ περιγράφθκε ςτθν παράγραφο 4).
Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι αντικρομβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν
ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλ.π. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα
με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ.
Να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485
ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ ΕΙΔΘ ΝΑ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΕΤΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
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ΜΕΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
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ΡΑΑΤΘΜΑ I. - ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΖΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γ.Ν.Α. «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: 99221988
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114/ΑΘΘΝΑ/11527
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Θλίασ Ρολίτθσ
- Τθλζφωνο: +30 213 2088715
- Θλ. ταχυδρομείο: prom@hippocratio.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.hippocratio.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): «Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ» για
τισ ανάγκεσ τμθμάτων του Νοςοκομείου (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακόσ Εξοπλιςμόσ),
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 68.035,08€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)»
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: ___________
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *Φ71/2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθ2;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ»i ι προβλζπει τθν
εκτζλεςθ
ςυμβάςεων
ςτο
πλαίςιο
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
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Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

* + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+
*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και
ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και
υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοii:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσiii;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ]
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝiv
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

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

[33]

20PROC006603682 2020-04-23
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτθix·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσx·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxi·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων3.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ *+ Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxii το οποίο είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία
1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xiii
Εάν ναι, αναφζρετεxiv:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
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θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xv
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xvi
(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxvii:
*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxviii,
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xix
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xx
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του
περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ
και
xxi
εργατικοφ δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxii
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxiii
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται εγγράφων): *……+*……+*……+
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxiv;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxv, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxvi;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxvii κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
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πλθροφορίεσ:

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

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxviii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxix; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
ο εξισ xxx:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxi:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
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δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxii που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και yxxxiii -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxv, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxvi:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxvii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να

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

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+
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εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxxxviii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία
τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

β) *……+
*……+

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

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

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

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

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχι4

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xli
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxlii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxliii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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Υποςθμειϊςεισ:
i. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ
χρειάηεται.
ii. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των
πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
iii. Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10
εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
iv. Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ
και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
v. Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και
οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
vi. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
vii. Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
viii. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
ix.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα
κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που
ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι
με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
x. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό
αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
xi. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300
τθσ 11.11.2008, ς. 42).
xii. Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
xiii. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54).
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ
και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ
κείμενθ νομοκεςία).
xiv. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των
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οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς.
48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν
προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν
µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xv. Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ
13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3).
Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xvi. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και
καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xvii. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xviii. Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xix. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxi. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxii. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ
ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να
κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxiii. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί
(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει
τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxiv. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2
δεφτερο εδάφιο).
xxv. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό
αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ,
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ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ
xxvi. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxvii. Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18
παρ. 2 .
xxviii. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxix. Άρκρο 73 παρ. 5.
xxx. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxxi. Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
xxxii. Ρρβλ άρκρο 48.
xxxiii. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxiv. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα
εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxv. Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί
φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που
κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxvi.
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvii.
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxviii. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xxxix. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xl. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν
τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xli. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν
τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xlii. Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να
περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι
υπθρεςίεσ.
xliii. Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν
άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xliv. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι
ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
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xlv. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα
τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του
υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί
χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xlvi. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlvii. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlviii. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlix. Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
l. Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ II. - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονοµαςία Τράπεηασ
Κατάςτθµα:
Θµεροµθνία Ζκδοςθσ:

(∆/νςθ οδόσ- αρικµόσ Τ.Κ. – FAX)

Ρροσ: ………………………………
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………………..
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ
τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ….. / τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ
ςφμβαςθσ)”,
/Ρρόςκλθςθ/

ςφμφωνα

με

Ρρόςκλθςθ

τθν

(αρικμό/θμερομθνία)

Εκδιλωςθσ

Ενδιαφζροντοσ

........................
...........................

Διακιρυξθ
τθσ/του

(Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ)
ι
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μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ
εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ: ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013
(ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του
παρακάτω πίνακα:

α/α
1

Ρροςφερόμενο
Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ρεριγραφι
…………
Εμπ.
Κωδικόσ:
…....
GMDN
ΕΚΕΒΥΛ

2
3
4
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Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο
(πλζον
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ
με ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν
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