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«∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιµατισµού
του Νοσοκοµείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισµού Υφασµάτων) για ένα έτος,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συµπ/νου ΦΠΑ, µε δικαίωµα µονοµερούς τετράµηνης
παράτασης και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του διαγωνισµού:
1. Το ν.4412 (ΦΕΚ 147/Α’/2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το ν.4542 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης… και λοιπές διατάξεις».
3. Το ν.4523 (ΦΕΚ 41/Α’/2018), «∆ιατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης
και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ. αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017), Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
5. Το ν.4270 (ΦΕΚ 143/Α’/2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το ν.4250 (ΦΕΚ 74/Α’/2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/Α’/1992) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/2013), «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
8. Το ν.4013 (ΦΕΚ 204/Α’/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων …».
9. Το ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α’/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
10. Το ν.3329 (ΦΕΚ 81/Α’/04.04.2005), «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
11. Το ν.3548 (ΦΕΚ 68/Α’/2007), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
12. Το ν. 2859 (ΦΕΚ 248/Α’/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
13. Το Π∆ 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
14. Το Π∆ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία».
15. Το Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως ισχύει.
16. Την υπ. αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017), Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
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17. Το ν.4605 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….. ….και άλλες διατάξεις».
18. Το ν.4472 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις απολύσεις, συνδικαλιστικά …κ.λ.π.», όπως ισχύει.
19. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆ιορισµός ∆ιοικήτριας στο ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρµοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ 250/ΥΟ∆∆/19.05.2016)
20. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.38747/23.05.2019 (ΦΕΚ 302/ΥΟ∆∆/27.05.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση
σχετικά µε «Παρατάσεις Θητείας ∆ιοικητικών Νοσοκοµείων της 1ης, 2ης, 4ης και 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
και Αναπληρωτών ∆ιοικητικών Νοσοκοµείων της 2ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας».
21. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”».
22. Τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές του πρόχειρου διαγωνισµού του Νοσοκοµείου Φ84/2016 (Α∆Α:
ΨΨΕΣ4690ΩΣ-ΕΗΑ, Α∆ΑΜ: 16PROC004877722 2016-08-01).
23. Την υπ. αρ. 3/06.03.2019 (Θέµα 7ο) Απόφαση ∆Σ σχετικά µε την Έγκριση ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
(Α∆Α: ΨΠΜΠ4690ΩΣ-3Ο4, Α∆ΑΜ: 19REQ004728073 2019-04-03).
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των
255.133,97€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύµφωνα µε την υπ. αρ.
431/22.03.2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 9ΨΘ24690ΩΣ-ΛΥΘ, Α∆ΑΜ: 19REQ004728247 201904-03).

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύσης ιµατισµού,
(CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισµού Υφασµάτων), του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως αναφέρονται
στο Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα µία χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών, (191.350,48€) συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ, µε δικαίωµα µονοµερούς τετράµηνης παράτασης, µε ανάλογη αύξηση φυσικού &
οικονοµικού αντικειµένου, εκτιµώµενης αξίας 63.783,49€ συµπ/νου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου.
3. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα
µονοµερούς τετράµηνης παράτασης.
4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, και σύµφωνα µε την υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017), Υπουργική Απόφαση.
5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό κατά την διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστηµα οκτώ (8) µηνών
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
6. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΕΣΗ∆ΗΣ
02.10.2019
ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ
Σελίδα 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

ΛΗΞΗ
24.10.2019

30.10.2019

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ

ΏΡΑ: 17:00ΜΜ

ΏΡΑ 11:00ΠΜ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α’/29.05.2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/Β’/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και την υπ. αρ. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.1 του τεύχους ∆ιακήρυξης.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ασκούν δραστηριότητα
συναφή µε το προκηρυσσόµενο έργο/υπηρεσία/προµήθεια και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε το προσαρτηµένο στην παρούσα Αναλυτικό Τεύχος
∆ιακήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής.
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 18/10/2019.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Αναδόχους. Αιτήµατα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται.
11. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή/Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης,
βασιζόµενη στο οριζόµενο δια της παρούσης κριτήριο ανάθεσης.
12. Η διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hippocratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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13. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών
δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA
MELANITOU
Ημερομηνία: 2019.10.02 10:27:41 EEST

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη
Τµήµατος Γραµµατείας
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ

Συνηµµένα:
- Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης
Εσωτ. ∆ιανοµή:
- Υποδιευθύντρια Οικονοµικού
- Τµήµα Προµηθειών
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ταχυδροµική διεύθυνση

Βασ. Σοφίας 114

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

115 27

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 30

Τηλέφωνο

213 2088715

Φαξ

213 2088716

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

prom@hippocratio.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Χρυσούλα Κουλύρα

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.hippocratio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκοµείο (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) {Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου} και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση: Υποτοµέας ΟΚΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας κι ειδικότερα, σκοπός του
Νοσοκοµείου είναι:
α) Η παροχή Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας Υγείας στο πληθυσµό ευθύνης της
∆ιοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέµπονται από άλλες ∆.Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας
παρέχεται ισότιµα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του
κατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιµόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελµάτων
υγείας, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
γ) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τοµέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρµόζει και
αναπτύσσει ερευνητικά προγράµµατα και συνεργάζεται µε άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς
οργανισµούς, επιστηµονικά και ερευνητικά κέντρα.
δ) Η συνεργασία µε τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλες µονάδες υγείας της υγειονοµικής περιφέρειας για την
ανάπτυξη και αναβάθµιση συνολικά της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την
εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και ειδικών προγραµµάτων µελέτης και αξιολόγησης
θεµάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη ∆ιοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
ε) Η εφαρµογή νέων µεθόδων και µορφών περίθαλψης, µε στόχο την αποτελεσµατική προώθηση της υγείας
των πολιτών.
στ) Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο
Υγείας, της ∆ιοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία διακήρυξης του
διαγωνισµού και αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση της ∆ιοίκησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτέρω
πληροφορίες
είναι
διαθέσιµες
από
την
προαναφερθείσα
www.promitheus.gov.gr και την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr.
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Η
δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε ΚΑΕ: 0843 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2019, 2020 και 2021 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική
σύµβασης

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονοµικού

αντικειµένου

της

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πλύσης ιµατισµού του Νοσοκοµείου για ένα έτος,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συµπ/νου ΦΠΑ, µε δικαίωµα µονοµερούς τετράµηνης παράτασης
και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή).
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (CPV): 98312000-3, Υπηρεσίες καθαρισµού υφασµάτων.
α/α

Α1
Α2
Α3

Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6
Β7
Β8
Β9

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4

∆1

Ε1
Ε2

Είδος

Ποσότητες
(ενδεικτ τµχ)

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλινοσκεπάσµατα: βαµβακερά -πικέ (2-2,5m x 1-1,60m)
Κλινοσκεπάσµατα [µάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)
Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα
Σύνολο Κατηγορίας Α:
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)
Στρώµατα κενά (θήκες στρωµάτων) [1-1,12m x 2-2,24m]
Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)
Στολές προσωπικού Νοσοκοµείου (σακάκι - παντελόνι)
Xιτώνια πιζαµών
Πανταλόνια πιζαµών
Ρόµπες γυναικών (νυχτικά)
Σακάκια χειρουργείου (χρωµατιστά)
Παντελόνια χρωµατιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)
Σύνολο Κατηγορίας Β΄:
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποδιές αδελφών, µαγείρων κ.λπ. (0,80m x 1,50m)
Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m-0,30m x 1,00m)
Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)
Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)
Σύνολο Κατηγορίας Γ’:
∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παντελόνια ενδοσκόπησης
Σύνολο Κατηγορίας ∆’:
Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παραβάν, κουρτίνες, σηµαίες
Κάππες
Σύνολο Κατηγορίας Ε’:
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12.000
9.500
8.000
29.500
203.000
120
12.000
17.000
40
40
100
13.000
13.000
258.300
700
2.260
4.000
11.000
17.960
50
50
900
30
930

Σύνολο ∆απάνης
µε ΦΠΑ
21.129,60 €
16.727,60 €
14.086,40 €
51.943,60 €
103.205,20 €
61,01 €
6.100,80 €
8.642,80 €
20,34 €
20,34 €
50,84 €
6.609,20 €
6.609,20 €
131.319,72 €
295,12 €
952,82 €
1.686,40 €
4.637,60 €
7.571,94 €
9,30 €
9,30 €
457,56 €
48,36 €
505,92 €

Γενικό Σύνολο:
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

191.350,48 €
154.314,90 €

ΦΠΑ 24%:

37.035,58 €
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και το σύνολο των
ειδών της ζητούµενης υπηρεσίας.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 191.350,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 154.314,90€, σύνολο ΦΠΑ: 37.035,58€).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφή της, µε δικαίωµα
µονοµερούς τετράµηνης παράτασης µε ανάλογη αύξηση φυσικού – οικονοµικού αντικειµένου εκτιµώµενης
αξίας 63.783,49€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την παρούσα διακήρυξη και την κείµενη νοµοθεσία και
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του διαγωνισµού και αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση της ∆ιακήρυξης.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 17:00µµ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος,
την 30/10/2019, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00πµ.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 73838.
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν.4412/2016: «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». (02/10/2019)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στη διεύθυνση
(URL): www.hippocratio.gr στην διαδροµή: Θέµατα Προµηθειών ► Προµήθειες ► ∆ιαγωνισµοί ∆ιαπραγµατεύσεις, στις 02/10/2019.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

•
•

•

Η Προκήρυξη σύµβασης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) την 01 /10 /2019.
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
η παρούσα υπ. αρ. Φ25/2019 ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής:
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

2.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

4.

ΤΕΥ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

5.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

6.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

7.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

8.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

9.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης:
Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο τη ∆ευτέρα
14/10/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά τα αποδεικτικά µέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
1
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας
προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης παρατίθενται στο Παράρτηµα VIII της
παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο
2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µη συνυπολογιζόµενου των δικαιωµάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύµβασης {ήτοι στο ποσό τριών χιλιάδων ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτών
(3.086,30€)}.
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτηµα VIΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας ήτοι µέχρι 31/07/2020 αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την
υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α’ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α’ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο
εισφορών
τελεσίδικη
νοµοθεσία

οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
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δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή
τους2.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 3
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος [όπως ενδεικτικά δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος]
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα
µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, οικονοµικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του
ν.4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη

2

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για
τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ.
4 ν. 4412/2016
3
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως
ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/20164.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν.4412/2016.
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου
οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω
οργανισµού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την
άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά
µητρώα.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο
επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.

4

Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθµ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟ∆∆, 17-05-2018), µε την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016.
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα IV, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ’ του ν.4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79
παρ. 4 ν.4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την
υποβολή του [η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά
µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει
να καταβάλει εισφορές].
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους
στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
µήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β’ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του
επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
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προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του
κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία
το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από
αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των
µητρώων του ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/2016, µε το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελµατικό µητρώο.
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της
σε αρµόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ)προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του5. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα),
συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
5

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους6 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα II και III της ∆ιακήρυξης,
για όλα τα περιγραφόµενα είδη ή για κάθε είδος χωριστά.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο
6
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της7.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, τότε ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονοµική προσφορά) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα V και VIΙ
Παραρτήµατα της παρούσας ∆ιακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους µέσω του Συστήµατος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς.

7
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999
“Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 ν.4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή
ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν.4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείουdoc,
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙΙ),
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα VII της ∆ιακήρυξης.
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής θα προσκοµιστούν από τον
προσωρινό ανάδοχο στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 3.2.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήµατος ΙII της ∆ιακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.
Υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς – φύλλο συµµόρφωσης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως
ορίζεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα VII της διακήρυξης:

Α. Τιµές
Η τιµή των παρεχοµένων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους/υπηρεσίας στο
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει
εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/Α’/02.03.2011).
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονοµική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο
Παράρτηµα VII της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή .pdf.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα
από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 και στο Παράρτηµα I της παρούσας ∆ιακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 8 µηνών από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των
προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των
υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της παρούσας (περ. γ’ της παρ. 4
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του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10/2019 και ώρα 11:00πµ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
• Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Κατακύρωσης»,

κατά

την

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
µόνο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα
αποσφράγισης του(υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών
προσφορών.
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και
σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89
ν.4412/2016. [Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την
παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
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αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται
στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. [Επισηµαίνεται
ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση].
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα
όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί
µε αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’
94).Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσµίας αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφ. α’
του ν.4412/2016,τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 – 2.2.5της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόµενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα
µέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
µέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Επίσης διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για ολόκληρη ή µικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα
µέχρι ποσοστού 50%.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή από τον
προµηθευτή.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα
εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν
άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά8 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και
στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση
προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν.4412/2016.Κατ’ εξαίρεση δεν κωλύεται η σύναψη σύµβασης
εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.4412/2016και την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ.39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.4412/2016σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ.39/2017.
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της
προσφυγής. Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί
να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των
απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας
του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ
και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση
της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του
ν.4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, µετά από γνώµη της
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72
παρ. 1β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
VII της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν
γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Α.Α.

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
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γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά κάθε µήνα, µε την εξόφληση του 100% της
συµβατικής αξίας που αντιστοιχεί στο τµήµα της σύµβασης που εκτελέστηκε µέσα στο µήνα αυτό (οι
ποσότητες που παραδόθηκαν και έγινε διαχείριση αυτών) µετά την οριστική παραλαβή του τµήµατος αυτού
της σύµβασης από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω
ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ.
πρόστιµο, κλπ).
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016.9
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016).10
δ) Κράτηση υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2%
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
επί του καθαρού ποσού [1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες)].

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης
της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

9
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως άνω
κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
10
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3 του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα εκτελεσµένων
υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι υπηρεσίες που εκτελέστηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τις
υπηρεσίες που εκτελέστηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας
του συνόλου των υπηρεσιών αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης εκτέλεσης των υπηρεσιών,
µε απόφαση του αποφαινόµενού οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος
εκτέλεσης τη υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου
στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο
αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6
του άρθρου 205Α του ν.4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρµόδια
υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση
της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί
αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον
τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από υπογραφή της. Η συνολική διάρκεια της
σύµβασης µπορεί να παραταθεί µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Α.Α. για επιπλέον τέσσερις (4) µήνες
µε ανάλογη αύξηση του συµβατικού φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την
παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
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παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των
οριζόµενων στο άρθρο 220.
6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2
ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της υπηρεσίας µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κυρώσεις.

6.5. Αναπροσαρµογή τιµής
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης δεν επιτρέπεται αναπροσαρµογή τιµής.

6.6. Καταγγελία της σύµβασης - Υποκατάσταση αναδόχου
6.6.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.
6.6.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η
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αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3. Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης
σύµβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
Αναθέτουσα Αρχή:

Έδρα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:

Αντικείµενο Σύµβασης:
Αριθµός αναφοράς:
Κωδικός κυρίου λεξιλογίου
CPV:
Εκτιµώµενη συνολική αξία:
Κριτήριο ανάθεσης:
∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι
παράδοσης:
Παρατάσεις:
Τόπος
υλοποίησης/παράδοσης:
Παραδοτέα-∆ιαδικασία
Παραλαβής:
Εγγυήσεις:
Τροποποίηση Σύµβασης:

Καταληκτική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

Τόπος Κατάθεσης
Προσφορών

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης
Προσφορών
∆ιεύθυνση ιστοσελίδας
ανάρτησης τεύχους
προκήρυξης
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Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Οργανισµός δηµοσίου δικαίου
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.:11527
Κωδικός NUTS: GR300
Αρµόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα
Τηλέφωνο:+302132088715/ +302132088474
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: prom@hippocratio.gr
Φαξ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη,
άµεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ιµατισµού του Νοσοκοµείου.
Φ25/2019
Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 73838
98312000-3, Υπηρεσίες καθαρισµού υφασµάτων
191.350,48€ συµπ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 154.314,90€)
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δικαίωµα
µονοµερούς τετράµηνης παράτασης.
Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα)
Τµηµατική παράδοση (για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε δικαίωµα
µονοµερούς τετράµηνης παράτασης)
Απαιτούνται Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής, Καλής Εκτέλεσης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
Ηλεκτρονική υποβολή: ΠΕΜΠΤΗ 24.10.2019, ώρα 17:00µµ.
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε
έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι το αργότερο
29.10.2019 και ώρα 14:00µµ
Ηλεκτρονική
Υποβολή:
Στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή)
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας (Ισόγειο)
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα
γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την
30.10.2019, ώρα Ελλάδας 11:00πµ.
https://diavgeia.gov.gr/
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr
Θέµατα Προµηθειών
∆ιαγωνισµοί –
∆ιαπραγµατεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Προκηρυσσόµενα Είδη/Υπηρεσίες

α/α

Α1
Α2
Α3

Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6
Β7
Β8
Β9

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4

∆1

Ε1
Ε2

Είδος

Ποσότητες
(ενδεικτ τµχ)

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλινοσκεπάσµατα: βαµβακερά -πικέ (2-2,5m x 1-1,60m)
Κλινοσκεπάσµατα [µάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)
Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα
Σύνολο Κατηγορίας Α:
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)
Στρώµατα κενά (θήκες στρωµάτων) [1-1,12m x 2-2,24m]
Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)
Στολές προσωπικού Νοσοκοµείου (σακάκι - παντελόνι)
Xιτώνια πιζαµών
Πανταλόνια πιζαµών
Ρόµπες γυναικών (νυχτικά)
Σακάκια χειρουργείου (χρωµατιστά)
Παντελόνια χρωµατιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)
Σύνολο Κατηγορίας Β΄:
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποδιές αδελφών, µαγείρων κ.λπ. (0,80m x 1,50m)
Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m-0,30m x 1,00m)
Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)
Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)
Σύνολο Κατηγορίας Γ’:
∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παντελόνια ενδοσκόπησης
Σύνολο Κατηγορίας ∆’:
Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παραβάν, κουρτίνες, σηµαίες
Κάπες
Σύνολο Κατηγορίας Ε’:

12.000
9.500
8.000
29.500
203.000
120
12.000
17.000
40
40
100
13.000
13.000
258.300
700
2.260
4.000
11.000
17.960
50
50
900
30
930

Σύνολο ∆απάνης
µε ΦΠΑ

21.129,60 €
16.727,60 €
14.086,40 €
51.943,60 €
103.205,20 €
61,01 €
6.100,80 €
8.642,80 €
20,34 €
20,34 €
50,84 €
6.609,20 €
6.609,20 €
131.319,72 €
295,12 €
952,82 €
1.686,40 €
4.637,60 €
7.571,94 €
9,30 €
9,30 €
457,56 €
48,36 €
505,92 €

Γενικό Σύνολο:
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

191.350,48 €
154.314,90 €

ΦΠΑ 24%:

37.035,58 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Τεχνικές Προδιαγραφές
Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

1

Από πλευράς Αρχιτεκτονικής δοµής το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένο
ώστε να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες.

2

Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθµιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η
αποθήκευση του ακάθαρτου ιµατισµού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (χωριστά το
καθένα) των Ξενοδοχείων κ.ο.κ.

3

Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο συγκρότηµα µε διάδροµο για να µην επιβαρύνει
τον ιµατισµό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του µε µικροβιακή χλωρίδα.

4

Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισµού (πλυντήρια στεγνωτήρια - ατµοκλιβάνους). Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και
επαρκή σε αριθµό.

5

Η τρίτη ζώνη να έχει επικοινωνία µε τη δεύτερη µε πάσο και να οδηγεί στα σιδερωτήρια αφού
προηγουµένως γίνει αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσµατος.

6

Όλα τα τµήµατα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισµό για την
αποφυγή ανάµειξης του αέρα µεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγµοί, συστήµατα
αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου ιµατισµού, θετική ροή αέρα από
τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιµατισµού, µηχανές αναρρόφησης της απελευθερωµένης
σκόνης.

7

Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τις ∆ιατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

Οι εργασίες στα πλυντήρια περιλαµβάνουν σειρά διαδικασιών όπως: ∆ιαλογή – Πλύσιµο –Στέγνωµα
– Σιδέρωµα – Αποθήκευση – Μεταφορά.

2

Οι εργαζόµενοι στη διαλογή να φορούν προστατευτικούς φραγµούς (µάσκα, γάντια, πλαστική
ποδιά) και να µην µετακινούνται στο χώρο του καθαρού ιµατισµού.

3

Ο ακάθαρτος ιµατισµός δεν πρέπει να µετακινείται από τις ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές.

Γ

ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

Να γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιµατισµού ως εξής:
α) Ιµατισµός χωρίς βιολογικά υγρά
β) Ιµατισµός λερωµένος µε βιολογικά υγρά
γ) Ιµατισµός ευαίσθητος σε υψηλές θερµοκρασίες (πράσινα)
δ) Στολές προσωπικού

2

Ο ακάθαρτος ιµατισµός τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια που αναγράφεται πάνω
«ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» και ποτέ στο έδαφος.

3

Τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς να πλένονται καθηµερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα
ανάλογα µε τη χρήση τους.

∆

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
α) Πρόπλυση: µε κρύο ή χλιαρό νερό στους 35οC, ώστε να διαβραχεί πλήρως ο ιµατισµός ώστε µε
την διείσδυση του νερού στις υφασµάτινες ίνες να αποµακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες.
Ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλµατα διάρκειας 3΄ το καθένα µε προτεινόµενη ποσότητα υγρού
διπλάσια από το βάρος του ιµατισµού και στύψιµο. Προσθήκη χλωρίου 125ppm σε κρύο νερό χωρίς
απορρυπαντικό για διάρκεια 4΄ και ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλµατα διάρκειας 5΄ το καθένα.
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β) Κύρια πλύση: πλύσιµο στους 71oC για 25΄τουλάχιστον. Έξι κιλά σαπούνι για 200kgr ιµατισµού.
Άδειασµα του νερού.
Ο συνδυασµός αυτός θερµοκρασίας και διάρκειας έκθεσης σ’ αυτή είναι σηµαντικός για την
καταστροφή των βλαστικών µορφών των µικροβίων.
Επίσης η θερµοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90oC διότι καταστρέφει τον ιµατισµό.
Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι µε ειδική σήµανση λοιµογόνου
παράγοντα).
Τρία (3) ξεβγάλµατα µε κρύο νερό, 3΄το καθένα.
Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου Ε.Υ.∆.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός
λογαριασµός σε κάθε ζήτηση.
Τα χρησιµοποιούµενα απορρυπαντικά να είναι µαλακοί σάπωνες και εγκεκριµένα από το Γενικό
Χηµείο του Κράτους.
Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα (εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο
χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό, κ.λπ.)ο χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον ανάδοχο οιονδήποτε χηµικών ουσιών κατά την πλύση, που
µπορούν να καταστρέψουν τον ιµατισµό.
Να γίνεται έλεγχος του αποτελέσµατος
επαναπρογραµµατισµός της πλύσης.

και

επί

προβληµάτων

να

επακολουθεί

Ο καθαρός ιµατισµός να οδηγείται στο τµήµα του σιδερωτηρίου µε ειδικούς τροχήλατους καθαρούς
κάδους ή κυλιόµενους ιµάντες.
Ε

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΑ
Στο τµήµα αυτό υποχρεωτικά ο ιµατισµός θα µεταφέρεται µε κυλιόµενους ιµάντες ή τροχήλατους
ειδικούς (ειδική σήµανση ή διαφορετικό σχήµα) καθαρούς κάδους.
Όλες οι µπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται µε τα χέρια ή µε
ειδικές πρέσες.
Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση µηχανισµού αναρρόφησης της απελευθερωµένης
σκόνης.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισµός του κατεστραµµένου ιµατισµού και επιστροφής
του στο Ίδρυµα (πλυµένος).
Απαιτείται καλό στέγνωµα του ιµατισµού πριν από την τελική συσκευασία.
Η τελική συσκευασία γίνεται σε selofan, αεροστεγώς κλεισµένα και η αναµονή σε ειδικά dexion ή
καθαρά καρότσια µέχρι της διακοµιδής του στο Νοσοκοµείο.

ΣΤ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναµειγνύεται στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα
πρέπει να φοράει ειδικές φόρµες, γάντια και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια Υγείας προς επίδειξη σε
κάθε έλεγχο ή αναζήτηση τους από την επιτροπή.
Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται καθηµερινά (6.00 π.µ.-10.00 π.µ.).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον ιµατισµό που παρέλαβε µέσα σε 24 ώρες.
Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύµβασης που
θα υπογραφεί. Εάν κατά την παραλαβή του πλυµένου ιµατισµού η επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ή
περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, τα επιστρέφει στον ανάδοχο µε πρακτικό επιστροφής για
επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
επιστρέψει εντός 24ώρου χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή.
Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε την Ιµατιοθήκη του Ιδρύµατος, για τον
καθορισµό τρόπου εύρυθµης λειτουργίας.
Η παραλαβή του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Ιµατιοθήκης σε χώρο
άλλο εντός του Νοσοκοµείου ή του Παραρτήµατος που θα καθορίζει ο Υπεύθυνος Προϊστάµενος
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Ιµατιοθήκης.
Η καταµέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την εκάστοτε επιτροπή που ορίζει ντο
Νοσοκοµείο.
Η παράδοση του καθαρού ιµατισµού θα γίνεται στις Ιµατιοθήκες του Ιδρύµατος (Κεντρικού κτιρίου
και Παραρτήµατος) µε ευθύνη και προσωπικό του ανάδοχου.
Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από
αρµόδια ∆ηµόσια υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της
απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του
Νοσοκοµείου.
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι µπροστά ο ίδιος
ή δι’ αντιπροσώπου του εγγράµµατου, του οποίου την ιδιότητα θα έχει καταστήσει γνωστή στο
Νοσοκοµείο και ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καθώς
και τα πρακτικά επιστροφής ή τα πρακτικά παραβάσεων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η
επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό , η οποία άρνηση θα αποτελέσει
ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης.
Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού η αρµόδια επιτροπή θα µεταβεί στους χώρους εγκατάστασης
του ανάδοχου, για επιτόπιο έλεγχο αυτών.
Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους
στα πλυντήρια του ανάδοχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)

Σελίδα 42

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

19PROC005643020 2019-10-02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥ∆
∆ιατίθεται στο ΕΣΗ∆ΗΣ ως συνηµµένο της παρούσης διακήρυξης:
(α)

Σε µορφή PDF µε το όνοµα ΤΕΥ∆ Φ25/2019.

(β)

Σε µορφή WORD µε το όνοµα ΤΕΥ∆ Φ25/2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς και
Φύλλου Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα Πίνακα Ι, κατωτέρω) ψηφιακά υπογεγραµµένων.
Πίνακας Ι: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
Προκειµένου να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει
να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης»
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει.
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή
Ζητούµενης
Τεχνικής
Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται
στα Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν
η
προσφερόµενη
τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Αν
η
προσφερόµενη
τεχνική
προδιαγραφή είναι ανώτερη από την
αιτούµενη
τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ”

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αναλυτική
Περιγραφή
Τεχνικής Προδιαγραφής της
Προσφερόµενης Υπηρεσίας
από
τον
Υποψήφιο
Προµηθευτή/Ανάδοχο

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη.
2. Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή
ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς
την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η
προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη
τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί
ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
3. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της
προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
4. Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ.
που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι
παραποµπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ.
4 Παράγραφος 4 κλπ).
5. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία
και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους
αναδόχους
στοιχεία
κατά
τη
διαδικασία
τεχνικής
αξιολόγησης
των
προσφερόµενων
υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών.
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7. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να
επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Κριτήριο Ανάθεσης
Ο παρών Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει
κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβληθούν µε τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα:
α/α

1

Προσφερόµενο Είδος
/Υπηρεσία

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

Μερικό Σύνολο Ποσοστό
Σύνολο
Κωδικός
(πλέον ΦΠΑ)
ΦΠΑ
δαπάνης µε Παρατηρητη
ΦΠΑ
ρίου Τιµών

Περιγραφή: ……….
Εµπ. Κωδικός: ………
GMDN: ………..
ΕΚΑΚΠΤΥ: ………
Οίκος κατασκευής: …..

2
3
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης

………………………………..
(Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:

Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα

Εγγύησή µας υπ’ αριθµ. …………………………….….. ποσού …………..…………….……. ευρώ.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................…………………………………..,

ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..

ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την ……………….. (αριθµό/ηµεροµηνία) ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................................. του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για την ανάδειξη αναδόχου για την
11
ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
12
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε .................... ηµέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
13
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………... ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

11

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
13
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
12
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Εκδότης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
………………………………..
(Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:

Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα
14
Εγγύησή µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ….. / της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία)
........................
∆ιακήρυξη
/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
15
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή

14

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ταχ. ∆/νση:
Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.:
115 27

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Υπ. αρ. Φ25/2019
ΠΟΣΟΥ ………………..€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ ……………..€
Για την παροχή υπηρεσιών
«Πλύσης Ιµατισµού του Νοσοκοµείου»

Τόπος καταρτίσεως
συµβάσεως:

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

∆ιάρκεια σύµβασης:

Ένα έτος από την υπογραφή της, µε δικαίωµα µονοµερούς τετράµηνης παράτασης

Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι:
Αφενός
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
∆ιεύθυνση :

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114

Τ.Κ.

: 115 27

Περιοχή

: Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132088724

Email

: prom@hippocratio.gr

Φαξ

: 2132088716

Α.Φ.Μ :

∆.Ο.Υ.

: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

999332732

νοµίµως εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από την κα Αναστασία Μπαλασοπούλου
∆ιοικήτρια, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία _________________________________ µε διακριτικό τίτλο _________________________
∆ιεύθυνση :

Τ.Κ.

:

Περιοχή

:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Email

:

Φαξ

:

Α.Φ.Μ :

∆.Ο.Υ.

:

νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον _______________________ (ιδιότητα νόµιµου εκπρόσωπου) και η οποία
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαµβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ. αριθ. Φ25/2019 από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου
«Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης Ιµατισµού του Νοσοκοµείου».
2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε
στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης.
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3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Προµηθευτή
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, email κλπ.)
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε
υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.
∆ιοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης στον Ανάδοχο αυτής σχετικά µε την υλοποίησή
της.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των
τηλεοµοιοτυπιών.
Υπηρεσία: Η παροχή των υπηρεσιών, όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµέρα: Η ηµερολογιακή ηµέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το
Νοσοκοµείο, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται
από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η
τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος
της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
Προσφορά: Η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση
της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.
Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχο, καθώς και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύµβαση,
β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συµβατικό τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών πλύσης
ιµατισµού του Νοσοκοµείου για ένα έτος, µε δικαίωµα µονοµερούς τετράµηνης παράτασης».
Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
…………………………………………………………………………………………………………..
Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης είναι οι
αναφερόµενες στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)
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ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται µέχρι _____________________.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποίει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Ουδεµία µεταβολή του προγράµµατος παράδοσης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ο
δε συµβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:
Α) η τροποποίηση της σύµβασης λόγω της παρατάσεως αυτής είναι σύµφωνη µε τους περιορισµούς του
άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Β) να έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
Γ) η παράταση να είναι ίση ή µικρότερη από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την υπηρεσία, την αποθήκη ιµατισµού και
την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει την υπηρεσία, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υπηρεσίας στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, η υπηρεσία, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το
Τµήµα Προµηθειών της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της
διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος τηρεί ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της
σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη,
που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του ηµερολογίου αποτελούν
στοιχειό για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης
συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης
προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν
µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύµβασης έχει πλήρως εκτελεστεί.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται µε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, µπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών,
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλα, που να είναι,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε
ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….%
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ
και …………. λεπτών (……………..,…€).
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο
και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε
πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων
καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση
της Αναθέτουσας Αρχής. Οµοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της Σύµβασης.
Οι πληρωµές θα γίνονται µηνιαίως σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
προβλέπεται από τα έγραφα της σύµβασης και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και
σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Στην αµοιβή του Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού
αντικείµενου.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί
να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
Για την πληρωµή του Αναδόχου εφαρµόζονται και ισχύουν οι προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4152/2013
(ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013).
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο
προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι ……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο
υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε οριζόµενα στον Ν.4281/2014
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της
παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε
την εκτέλεση της προµήθειας.
2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών/προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προµήθεια, σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από
την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτοµα, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς
αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
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ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα
µε την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και
συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για
την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε
γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, οι οποίες είναι
εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Υπηρεσίας αυτής. Ως εµπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων
στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε την Υπηρεσία, αποκλειόµενης
της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να
αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα
έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή
καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν κατά
κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης,
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε
θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα
Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων,
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα
υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και µε την επιφύλαξη της συνδροµής των λόγων της παρ. 3 του
άρθρου 203 του Ν.4412/2016:
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αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου
αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη
της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που
τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει/λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για
το µέρος της Σύµβασης που έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα
επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της
καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ25/2019 (ΕΣΗ∆ΗΣ 73838)

Σελίδα 54

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

19PROC005643020 2019-10-02
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συµφωνία των µερών και µε την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωµοδότηση αρµοδίου οργάνου) του
Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡO 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την
καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του
Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και
έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές περί προµηθειών ∆ιατάξεις των Ν.4412/2016, η από …………………….. διακήρυξη του Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν
συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής
ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύµβαση,
β) Οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,
γ) Η διακήρυξη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού,
δ) Η προσφορά του Αναδόχου.
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερµηνεία των όρων της παρούσας,
εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο ήτοι
µε ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά µέσα.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν
θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την
ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203
(κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου), 218 (ποινικές ρήτρες για συµβάσεις παροχής υπηρεσιών) και 220
(απόρριψη παραδοτέου - αντικατάσταση) του Ν.4412/2016 µπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία πρωτότυπα. ∆ύο έλαβε η Αναθέτουσα
Αρχή και ένα ο Ανάδοχος
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