ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΞΖΟΔΠΗΑ
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ
Ραρ. Γ/λζε:
Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.:
Ξιεξνθνξίεο:
Ρειέθσλν:
Φαμ:
Email:

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
ΘΑΡΑΣΩΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

Ξξνκήζεηεο: Αληηθαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ
δαπέδσλ ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ

115 27
XANANIA ΔΙΔΛΖ
213 208 8715
213 208 8716
lenach@hippocratio.gr

Ραμηλφκεζε θαηά CPV: 44112200-0
Αξηζκφο Γηαθήξπμεο:109/2018
Γηαδηθαζία: Ππλνπηηθφο δηαγσληζκφο
Αζήλα,
ΑΞ:10255/29-6-2018

« Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επελδύζεσλ δαπέδσλ ζε
ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ
(CPV:44112200-0 Δπελδύζεηο δαπέδσλ) πξνϋπνινγηζζείζαο
δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)».

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ:
ΈΓΟΑ:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ:
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:
ΘΩΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV:
ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ:
ΓΔΗΓΚΑΡΑ:
ΞΞ:
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ:
ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:
ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ:
ΔΓΓΖΠΔΗΠ:
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο (ηνπ α. 117 ηνπ Λ.4412/2016)
Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Νξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία
ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Διέλε Σαλαλία
Ρειέθσλν:+302132088715
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: lenach@hippocratio.gr
ΦΑΜ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε,
πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε
Αληηθαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ δαπέδσλ
Φ 109/2018
44112200-0 ( επελδχζεηο δαπέδσλ)
45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 36.290,32€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
ΝΣΗ
ΝΣΗ
Παξάληα πέληε(45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ
ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
ΔΦΑΞΑΜ
Απαηηείηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο
Ζκεξνκελία: 11-7-2018
Ζκέξα:
ΡΔΡΑΟΡΖ
Ώξα:
10:00π.κ
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν)
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ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ
ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΓΗΑΓΔΗΑ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ
ΓΛΑΗ:

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ
ζα γίλεη ηελ 11ε Ηνπιίνπ 2018
Ζκέξα ΡΔΡΑΟΡΖ
ψξα 10:30π.κ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.grΡκήκα
ΞξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–
Γηαπξαγκαηεχζεηο
29-6-2018
29-6-2018
29-6-2018

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
4. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…».
6. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
7. ηνπ λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν
γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. ηνπ λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο».
9. ηνπ λ.2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α’/02-11-2001) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ
πγείαο ησλ ΞΔ.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
11. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
12. ηνπ ΞΓ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”.
13. ηνπ ΞΓ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη.
14. Ρελ ππ. αξ. 57654/22-5-2017 ( ΦΔΘ 1781/Β/23-5-2017) πνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ηε
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».
15. Ρν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΞ κε ζέκα «Ξξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκφο ΘΑΑ».
16. Ρελ ππ. αξ. 12/07-06-2018 (Θέκα 16 ) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΑΓΑ: 6ΙΣΚ4690ΩΠ-9I1 )
17. Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ "ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ", αξκνδηφηεηαο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΝΓΓ
250/19.05.2016).
18. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
19.Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ
ησλ 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.
Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ( ΑΓΑ: 6ΛΞ4690ΩΠ-Μ4Δ )
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ δαπέδσλ ζε
ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV:44112200-0 Δπελδχζεηο δαπέδσλ) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».

ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΧΝ
11-7-2018
Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
Ηκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΒΑ.ΟΦΙΑ114
Καη κέρξη ώξα
11527 ΑΘΗΝΑ
10:00π.κ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
11-7-2018
Ηκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ
Ώξα 10:30 π.κ.

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

Α/Α

1

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΓΑΞΔΓΩΛ

ΜΜ
ΞΖΟΔΠΗΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
(€)
ΜΔ ΦΠΑ
45.000,00€

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα είδε/ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο
νξίδνληαη ζην Κέξνο Γ΄ ηεο Γηαθήξπμεο.
ΜΔΡΟ Β΄:

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αλαζέηνπζα Αξρή: Ρν «Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ
Ξξνθήξπμε: Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα:
Κέξνο Α: Ξεξηγξαθή δεηνχκελσλ Δηδψλ/πεξεζηψλ - πνζφηεηεο
Κέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη
Κέξνο Γ: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξεξηγξαθή ηεο Ξξνκήζεηαο/πεξεζίαο
Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ
Ξαξάξηεκα Η: Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ)
Ξαξάξηεκα II: πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
Ξαξάξηεκα IΗΗ: Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Ξαξάξηεκα IV: Πρέδην Πχκβαζεο
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά
γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.
Ξξνζθέξσλ: Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ
θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν
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εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο
πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αληίθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.),
νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ
Ξξνζθέξνληα.
Αλάδνρνο: Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα
κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν.
Πχκβαζε: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή.
Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη
ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ /
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ππκβαηηθά ηεχρε: Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο κε ηνλ
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ
θαηά ζεηξά ηζρχνο:
α. ηε Πχκβαζε,
β. ηελ Ξξνθήξπμε
γ. ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη
δ. ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ
πξνκήζεηα/παξνρή ηεο ππεξεζίαο
Ππκβαηηθφ Ρίκεκα: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα/ππεξεζία.
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 2.ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
«Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,
Ραρ. Θψδηθαο: 115 27, Αζήλα
Ρειέθσλν: 213 2088715
Fax: 2132088716
E-mail: lenach@hippocratio.gr
Ξιεξνθνξίεο : Διέλε Σαλαλία
Website: http://www.hippocratio.gr/
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμήο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ Γηαχγεηα θαη ην ΘΖΚΓΖΠ.
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο
ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο
πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ
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Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη
ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Νπξνπγνπάεο (λ.2513/1997 Α΄ 139), εθφζνλ ε
δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο.
Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο
ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα
απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα
θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ.
Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ
έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή
εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή
πηζηνπνηεηηθφ.
ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
6.1.
Λόγνη απνθιεηζκνύ
Νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εάλ µέρξη θαη ηελ εµέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Λ 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνµνζεζία ή ζην
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε
νπνία θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα µε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην2002/629/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ.4198/2013 (Α΄ 215 )
Νη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ
ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), µε
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ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ.
6.2
Κξηηήξηα Δπηινγήο
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηνί
λα δηαζέηνπλ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ε
παξνχζα ζχκβαζε. Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο(άξζξν 75 λ. 4412/2016), ηα νπνία ν ππνςήθηνο δειψλεη ππεχζπλα ζην ΡΔΓ (κέξνο IV-α) φηη
ηθαλνπνηεί είλαη νη θάησζη:
- Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη
ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά
πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε
(δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη
εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα.
6.3.
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Νη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα
«∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ
1. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο µε αληηπξφζσπν/
εθπξφζσπν ηνπο.
2. Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε (Ξξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ
αξµφδηα αξρή θαη βεβαίσζε ηνπ ΓΔΚΖ ή ηεο αξµφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνµηθνχ
πξνζψπνπ. Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Ξξφεδξνο θαη ν ∆ηεπζχλσλ
Πχκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσµα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην
λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην
θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ.
3. Πξνο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: πξνζθνκίδνπλ θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπόκελν από ην
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
(Β/3698/16-11-2016), ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα Παξάξηεκα, ην νπνίν
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ πεξηζζόηεξα από έλα θπζηθά πξόζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ελόο νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απόξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο, από ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Χο εθπξόζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ,
όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό
πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία
ζύλαςεο
ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά από θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
εκεηώλεηαη όηη: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο µπνξεί λα ζπκπιεξώζεη µόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ
Μέξνπο ΙV, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV.
4. Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.
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Νη Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά :
α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
1. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2. ∆ήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί
ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν
πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔ∆
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο.
Ζ µε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζµφ.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
επίζεµε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλά πάζα ζηηγµή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα
ηελ νµαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Πεκεηψλεηαη φηη: ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνµνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ ∆ίθαην, ζπιινγηθέο
ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζµνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ δελ απαηηείηαη.
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα απνηππψλεη
κε ζαθήλεηα.
1. Ξιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην
θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Κέξνο Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα).
2. Ρα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Ξξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ
πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Ξξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ
ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.
3. πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ
νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
4. Αληίγξαθα(επηθπξσκέλα φπνπ απαηηείηαη) Ξηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ, εθ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή, ηελ ηήξεζε
πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγφο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο
πνηφηεηαο ν παξαγσγφο απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη.
Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή έκκεζε
αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε
πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Ξίλαθα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IIΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
δείγκαηα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ ε
πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ
έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ηελ ΔΞΩΛΚΗΑ θαη ηε
ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία)
«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114, Αζήλα
ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 109/2018
ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΓΑΞΔΓΩΛ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ
πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξέο πνπ είηε
ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο,
ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
ΑΡΘΡΟ 11. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν
θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΩΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο
αξρεηνζεηεκέλα κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν
απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Κέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο, (Ξξσηφηππα θαη αληίγξαθα),κε ηελ
έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ».
3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Ρν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή
DVD). Κφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο.
3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε
ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Νη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε
ΦΞΑ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο
εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010.
Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην
Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ, φπνπ ηαπηνπνηνχληαη, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ
31/η.Α’/02.03.2011).
3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ
πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα,
κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε
ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα
είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε
ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ 1497/1984 (Α’ 188).
5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά
πεξίπησζε νδεγίεο. Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά
θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά
ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη
ζαθείο. Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ
εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα
απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία.
Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο
ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ
θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ 4250/2014 (Α΄74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη
ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ
ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε
ππνβιεζεί.
9. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε
νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
10. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3.
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο
δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν
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εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.
Νη πνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ
ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα
επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε κεξηθή ππνβνιή πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ
1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΩ ή
πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
3. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ.
4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία(άλεπ
νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε
δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη
πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
5. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη θάζε
ηχπν πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. Ξξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ
αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε
κεδεληθή αμία.
6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ
επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο.
7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία
ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
8. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. Πε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ
δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή
πξνζθνξάο
10. Ζ ηηκή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ρσξίο ΦΞΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε
ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο) ε νπνία ζπγθξνηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη
ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
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λ.3846/2010.
γ) Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ
απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε.
ε) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ 4412/2016.
ζη) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα.
δ) Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο.
ε) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξέο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ 4412/2016.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3). Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, κε
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 18. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε
θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο δειψζεθε
ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή
ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ, γηα ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Α.Δ.
(β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. Πεκεηψλεηαη φηη ζε
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 19. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο
φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4412/2016 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) Δάλ ν πξνζθέξσλ/αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή
λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη
2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα
απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε
θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Λ 4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 20. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ
Λ.4412/2016.
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ
(ρσξίο Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην
ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα
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νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε
νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ
πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν
ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε
γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. Πηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ έλζηαζε θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην.
ΑΡΘΡΟ 21: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ζαξαληαπέληε (45) κέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ΑΡΘΡΟ 22: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ
ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β)Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
δ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή/ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Λ 4152/2013 (ΦΔΘ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΓΓΤΗΔΙ
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ
ΞαξαξηήκαηνοIΗ ηεο παξνχζαο.
Ν πξνκεζεπηήο/αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα
θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή)
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ
κήλα.
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ΑΡΘΡΟ 24. ΤΜΒΑΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
θ.ιπ. επί απνδείμεη. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/16.
Πηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πξνζθαιεί λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (επηζπλαπηφκελν ζρέδην ζην Ξαξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο),
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ησλ εηδψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή).
Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη,
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/16.
Ζ Πχκβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε
Γηαθήξπμε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ
Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ.
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Ρν αληηθείκελν ηεο ζχβαζεο (πεξηγξαθή, ηφπνο θαη ρξφλνο παξνρήο ππεξεζίαο)
Γ. Ρελ ηηκή
Δ. Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
ΠΡ. Ρηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά,
πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο:
α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα)
θαη
β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016,
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο.
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 πεξί
πξνκεζεηψλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλαλ κήλα (1) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
1. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
2. Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
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ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη
νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα
Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016.
5. Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο
επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ν Ξξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ
άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα
Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
ΑΡΘΡΟ 26. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE.

Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Eζσηεξηθή δηαλνκή
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
- ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
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ΜΔΡΟ Γ΄:
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΑΠΔΓΧΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 45.000,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ( ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ):

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπέο δαπέδσλ ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ππγθεληξσηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αθφινπζεο πνζφηεηεο δαπέδσλ (η. κ.) αλά είδνο:
ΘΡΗΟΗΝ
ΘΡΗΟΗΝ
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ
ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

ΣΩΟΝΠ
ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
νο

7 ΝΟΝΦΝΠ

24,00

16,50

315,50

54,20

74,20

0,00

13,50

21,70

44,10
16,20

0,00
0,00

ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ

ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 6νο ΝΟΝΦΝΠ
ΚΔΘ ΔΚΦΟΑΓΚΑΡΩΛ (ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΩΟΝΗ) –
4νο ΝΟΝΦΝΠ
ΩΟΙ ΘΙΗΛΗΘΖ - 3νο ΝΟΝΦΝΠ

ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ

ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ - 2νο ΝΟΝΦΝΠ

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 4νο ΝΟΝΦΝΠ

240,50

43,90

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 4νο ΝΟΝΦΝΠ

282,90

84,90

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΘΟΑΡΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 3νο ΝΟΝΦΝΠ

322,70

70,20

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΚΔΘ - 2νο ΝΟΝΦΝΠ

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ - ΞΝΓΔΗΝ

0,00
52,00

15,00
0,00

1361,60

289,90

ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ

ΠΛΝΙΝ
ΠΛΝΙΝ (PVC + KΔΟΑΚΗΘΑ)

1651,50

Αλαιπηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αθφινπζεο πνζφηεηεο δαπέδσλ (η.κ.) ζε θάζε ρψξν αλά είδνο σο εμήο:

Α. ΘΡΗΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
A1α. Ξιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Νθζαικνινγηθήο Θιηληθήο (1νο φξνθνο)
ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

1νο ΝΟΝΦΝΠ - ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

10,50

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

6,00

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ 1

15,00

-

ΠΛΝΙΝ

15,00

16,50
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A1β.Σνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο (1νο όξνθνο)
ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

1νο ΝΟΝΦΝΠ - ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 - Ρκήκα ζνβαηεπί 3,00κ X 0,30κ

0,90

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 - Ρκήκα ζνβαηεπί 5,00κ X 0,30κ

1,50

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 - Ρκήκα ζνβαηεπί 2,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ 4,0
η.κ.
ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 - Ρκήκα Γαπέδνπ 2,0 η.κ.

4,60
2,00

ΠΛΝΙΝ

9,00

Β.ΟΚΣΑΧΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ
B1.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ 7νπ νξόθνπ

1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1

13,4

ΘΔΟΑΚΗΘΑ ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)
-

2

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2

25,0

-

3

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3

18,7

-

4

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4

16,4

-

5

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5

16,5

-

6

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6

15,5

-

7

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7

18,0

-

8

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8

19,8

-

7νο ΝΟΝΦΝΠ

ΓΑΞΔΓΝ PVC (η.κ)

9

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9

19,5

-

10

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 10

19,0

-

11

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 11

23,7

-

12

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΟΟΘΚΗΩΛ - ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

-

19,2

13

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΔΟΖΣΩΛ ECHO LAB

-

22,0

14

KOYZINA

-

13,0

15

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ

110,0

-

ΠΛΝΙΝ

315,5

54,2

B2α.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Καξδηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (6νο όξνθνο)

1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)
19,5

2

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7

20,5

3

ΘΝΗΡΩΛΑΠ ΗΑΡΟΩΛ

16,8

ΠΛΝΙΝ

56,8

6νο ΝΟΝΦΝΠ - ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

B2β.Σνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ Καξδηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (6νο όξνθνο)

1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 - Ρκήκα ζνβαηεπί 8,00κ X 0,20κ

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)
1,6

2

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 - Ρκήκα ζνβαηεπί 6,00κ X 0,20κ

1,2

6νο ΝΟΝΦΝΠ - ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

17

4

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3
- Ρκήκα ζνβαηεπί 6,00κ X 0,20κ + Ρκήκα
Γαπέδνπ 0,5 η.κ.
ΠΡΑΠΖ ΑΓΔΙΦΖΠ
- Ρκήκα ζνβαηεπί 2,50κ X 0,20κ

5

ΔΜΔΡΑΠΡΖΟΗΝ ΞΔΟΖΣΩΛ

6

ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ

3

1,7
0,5

- Ρκήκα ζνβαηεπί 2,00κ X 0,20κ

0,4

- Όιν ην ζνβαηεπί 60,00 X 0,20κ

12,0

ΠΛΝΙΝ

17,4

B3α.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Μ.Δ.Θ. Δκθξαγκάησλ (Βνεζεηηθνί ρώξνη) – 4νο
όξνθνο

1

ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ 1

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)
-

2

ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ 2

-

4,0

3

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ – Ρκήκα δηαδξφκνπ 9,00κ X 1,20κ

10,8

-

ΠΛΝΙΝ

10,8

21,7

4νο ΝΟΝΦΝΠ - ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΩΟΝΗ ΚΔΘ ΔΚΦΟ.

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ (η.κ.)
17,7

B3α.Σνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ Μ.Δ.Θ. Δκθξαγκάησλ (Βνεζεηηθνί ρώξνη) – 4νο
όξνθνο
4νο ΝΟΝΦΝΠ - ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΩΟΝΗ ΚΔΘ ΔΚΦΟ.
1
2
3

ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΑΡΟΩΛ θ.θ. ΙΑΡΠΗΝΠ/ΠΛΔΡΝΠ - - Ρκήκα ζνβαηεπί 3,00κ X 0,30κ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ Κ.Δ.Θ. - Ρκήκα ζνβαηεπί 1,00κ X 0,30κ + Ρκήκα
Γαπέδνπ 1,0 η.κ.
ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΛ.ΓΗΔΘΛΡΖ θ. ΡΠΗΑΚΖ - Ρκήκα Γαπέδνπ 0,5 η.κ.
ΠΛΝΙΝ

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)
0,9
1,3
0,5
2,7

B4.Σνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ ΧΡΛ Κιηληθήο (3νο όξνθνο)
ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

3νο ΝΟΝΦΝΠ – ΘΙΗΛΗΘΖ ΩΟΙ

6

ΘΑΙΑΚΝΠ
3,50 η.κ.
ΘΑΙΑΚΝΠ
ΘΑΙΑΚΝΠ
6,00 η.κ.
ΘΑΙΑΚΝΠ
ΘΑΙΑΚΝΠ
3,00 η.κ.
ΘΑΙΑΚΝΠ

ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 - Ρκήκα ζνβαηεπί 8,00κ X 0,30κ

2,40

7

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7 - Ρκήκα ζνβαηεπί 7,00κ X 0,30κ

2,10

8

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 - Ρκήκα ζνβαηεπί 5,00κ X 0,30κ

1,50

9

2,40

11

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 - Ρκήκα ζνβαηεπί 8,00κ X 0,30κ
ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 12 - Ρκήκα ζνβαηεπί 10,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ
3,00 η.κ.
ΗΑΡΟΔΗΝ ΦΩΛΖΠ - Ρκήκα ζνβαηεπί 6,00κ X 0,30κ

12

ΑΗΘΝΠΑ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ - Ρκήκα ζνβαηεπί 4,00κ X 0,30κ

1,20

1
2
3
4
5

10

ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 - Ρκήκα ζνβαηεπί 6,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ

5,30

ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 - Ρκήκα ζνβαηεπί 5,00κ X 0,30κ
ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 - Ρκήκα ζνβαηεπί 8,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ

1,50

ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 - Ρκήκα ζνβαηεπί 8,00κ X 0,30κ
ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5 - Ρκήκα ζνβαηεπί 3,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ

2,40

18

8,40

3,90

6,00
1,80

13

ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ - Ρκήκα ζνβαηεπί 0,50κ X 0,30κ

0,20

14

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ - Ρκήκα ζνβαηεπί 10,00κ X 0,30κ + Ρκήκα Γαπέδνπ 2,00 η.κ.

5,00

ΠΛΝΙΝ

44,10

B5.Ρνπηθέο αληηθαηαζηάζεηο δαπέδσλ Θεληξηθψλ Σεηξνπξγείσλ (2νο φξνθνο)
ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

2νο ΝΟΝΦΝΠ - ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ
ΔΗΠΝΓΝΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ - ΔΙΔΓΣΝΠ

12,20

ΑΠΑΛΠΔΟ
ΠΛΝΙΝ

16,20

4,00

Γ. ΣΔΣΡΑΧΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ
Γ1.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Κξαηηθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο – 4νο όξνθνο

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)
16,4

ΠΡΑΠΖ ΑΓΔΙΦΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ - WC

-

14,3

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

28,4

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,2

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

26,6

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

15,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

14,2

-

-

13,2

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

ΘΝΕΗΛΑ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

80,0

ΠΛΝΙΝ

240,5

43,9

Γ2.Ξιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Νπξνινγηθήο Θιηληθήο – 4νο φξνθνο

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)
13,8

ΠΡΑΠΖ ΑΓΔΙΦΖΠ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

10,5

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΔΘΛΡΖ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

10,5

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΗΔΘΛΡΖ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

6,5

ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΑΡΟΩΛ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ - WC

-

17,6

ΔΜΔΡΑΠΡΖΟΗΝ ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

ΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

-

11,0

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ ΚΗΘΟΝΠ

14,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

28,7

-

19

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

26,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

23,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

24,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,1

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

23,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

29,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

12,6

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

12,5

-

ΘΝΕΗΛΑ

12,0

ΑΞΝΓΡΖΟΗΑ

3,0

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ

62,0

-

ΠΛΝΙΝ

282,9

84,9

Γ3.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Κξαηηθήο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο – 3νο όξνθνο (Δθηόο
ηνπ δηαδξόκνπ)

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

-

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)
4,0

ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΑΡΟΩΛ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ – WC

-

17,5

ΔΜΔΡΑΠΡΖΟΗΝ

-

6,7

ΗΑΡΟΔΗΝ ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ

-

5,1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

27,5

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

21,5

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

19,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

26,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

22,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

20,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

29,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ –
Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

24,2

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

18,5

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 10 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

21,7

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 11 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
– Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

22,7

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 12 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
– Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

16,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 13 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
– Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

19,1

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 14 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

18,6

ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

ΘΟΑΡΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ

-

ΘΝΕΗΛΑ

11,8

ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ

25,1

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ - - Ρκήκα ζνβαηεπί 30,00κ X 0,50κ

180,0

-

ΠΛΝΙΝ

322,7

70,2
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Γ4.Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ ΜΔΘ – 2νο όξνθνο
ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)

ΚΔΘ
ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ (ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ)
ΠΛΝΙΝ

15,00
15,00

Γ5.Σνπηθή αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ Αθηηλνινγηθνύ – Τπόγεην
ΓΑΞΔΓΝ PVC
(η.κ)

ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ
ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ 1

40,00

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ 2 - Ρκήκαηα ζνβαηεπί 20,00κ X 0,50κ + Ρκήκαηα Γαπέδνπ 2,00 η.κ.
ΠΛΝΙΝ

12,00
52,00

1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΑΠΔΓΧΝ
1Α.Ξιαζηηθφ δάπεδα PVC θαηάιιεια γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε
Δπίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαζηηθφ δάπεδν PVC θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, επαγγεικαηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ, νκνγελέο, ηνπνζεηεκέλν κε θνξδφληα αξκνθφιιεζεο θαη κε ζνβαηεπί κε δηακφξθσζε
ηνπ ίδηνπ πιηθνχ.
Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ζα είλαη πξνγπαιηζκέλε κε PUR (πνιπνπξεζάλε)
ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ πιαζηηθνχ δαπέδνπ.

εξγνζηαζηαθά

Ρν δάπεδν ζα είλαη θαηεγνξία ρξήζεο 34 (βαξχ επαγγεικαηηθφ), πάρνπο 2 mm (νκνγελέο), βάξνπο
3.600 gr/m2, , δηαζηάζεηο ξνιψλ θάξδνπο 2m, κε αληνρή ζε θαξέθιεο κε ξνδάθηα, κε
αληηζηαηηθφηεηα<2kV (αληηζηαηηθφ), αθαπζηφηεηα, Bfl-s1 (βξαδχθαπζην), αληηνιηζζεξφηεηα R9 θαη
ερνκφλσζε 4 db
Ζ έλσζε ησλ ξνιψλ ζην δάπεδν ζα γίλεη κε θνξδφλη αξκνθφιιεζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα
ππάξμεη θελφ ζηελ έλσζε. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ηα θχια θάξδνπο 2m, ην έλα δίπια ζην άιιν ζα αλνίγεηαη κε εηδηθφ εξγαιείν
(θξέδα) έλα κηθξφ απιάθη, θφβνληαο ιίγν ηηο άθξεο ηνπ θάζε ξνινχ. Πηε ζπλέρεηα, κε άιιν εξγαιείν
(ρεηξνθίλεην ή ξνκπφη), ξίρλεηαη θαπηφ θνξδφλη αξκνθφιιεζεο, ην νπνίν παίξλεη ην ζρήκα απφ ην
απιάθη. Ρέινο, αθνχ θξπψζεη ην θνξδφλη αξκνθφιιεζεο, ζα μπξίδεηαη ηελ πεξίζζηά ηνπ θαη ην ηειηθφ
απνηέιεζκα είλαη φηη ηα κέρξη πξφηηλνο δηαθνξεηηθά ξνιά πιαζηηθνχ δαπέδνπ, γίλνληαη πιένλ έλα ζψκα,
ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο εζηία αλάπηπμεο κηθξνβίσλ, αθνχ ζθνπγγαξίδνληαη εχθνια θαη
απνηειεζκαηηθά.
Θα δηακνξθσζεί ζνβαηεπί επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ
ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Θα ηνπνζεηεζεί κηα βάζε δηακφξθσζεο ζηε γσλία έλσζεο ηνπ δαπέδνπ κε ηνλ ηνίρν ψζηε λα δψζεη
ηελ θαηάιιειε θακππιφηεηα ζην πιαζηηθφ δάπεδν. Ρν ίδην ην δάπεδν ζα ζηξίβεη κε θακπχιε γηα 10cm
πεξίπνπ πάλσ ζηνλ ηνίρν (θαη ηνπιάρηζηνλ 2cm επηπιένλ απφ ην πθηζηάκελν δάπεδν πνπ ζα
απνμεισζεί). Ρν δάπεδν πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζα ζηακαηάεη 10cm πξηλ θηάζεη ζηνλ ηνίρν, νπφηε
θαη ζα ηνπνζεηείηαη κία επηπιένλ ισξίδα πιαζηηθνχ δαπέδνπ θάξδνπο 20cm, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10cm
πάλε πάλσ ζην πάησκα (νξηδφληηα) θαη ηα άιια 10cm πάλε πάλσ ζηνλ ηνίρν (θάζεηα). Ζ ισξίδα
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απηή ζα θνιιεζεί κε θνξδφλη αξκνθφιιεζεο ζην πάησκα, ελψ ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ζνβαηεπί ζα
ηνπνζεηεζεί “θαπειάθη”(δηαθνζκεηηθφ ηειείσκα).
Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπέδσλ. Ρν
ππφζηξσκα ζα εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε ηζηκεληνθνλία ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ξσγκέο, θπκαηηζκνί,
εμάξζεηο, βαζνπιψκαηα ή άιια ειαηηψκαηα. Ζ επηθφιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη πάλσ ζε
επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξψην θαζαξηζκφ ελ μεξψ γηα λα αθαηξεζνχλ μέλα πιηθά θαη
δεχηεξν θαζαξηζκφ κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ (ρσξίο ρξήζε ρεκηθψλ) γηα λα απνκαθξπλζνχλ νη
ειαηψδεηο νπζίεο. Πηε ζπλέρεηα ην ππφζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε επίζηξσζε ηνπ
δαπέδνπ. Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα πξέπεη λα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ
δαπέδνπ θαη ν ηξφπνο επηθφιιεζεο ζχκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ.
1Β.Γάπεδα απφ θεξακηθά πιαθίδηα
Δπίζηξσζε δαπέδνπ θαη πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί 8cm κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο, αλπαισηά,
έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε Group 4 θαη δηαζηάζεσλ 30x30cm,
ρξσκαηηζκνχ επηινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αληηνιηζζεξφηεηα, νκνηνγέλεηα,
κηθξή αλαθιαζηηθφηεηα θαη επθνιία ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε.
Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπέδσλ. Ρν
ππφζηξσκα ζα εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε απηνεπηπεδνχκελε ηζηκεληνθνλία ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη
ξσγκέο, θπκαηηζκνί, εμάξζεηο, βαζνπιψκαηα ή άιια ειαηηψκαηα. Ζ επηθφιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα
γίλεη πάλσ ζε επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξψην θαζαξηζκφ ελ μεξψ γηα λα αθαηξεζνχλ
μέλα πιηθά θαη δεχηεξν θαζαξηζκφ κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ (ρσξίο ρξήζε ρεκηθψλ) γηα λα
απνκαθξπλζνχλ νη ειαηψδεηο νπζίεο. Πηε ζπλέρεηα ην ππφζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε
επίζηξσζε ησλ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ. Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα πξέπεη λα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξφπνο επηθφιιεζεο ζχκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
εξγνζηαζίνπ.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
πξφζθπζεο θαη κε θιίζε πξνο ηα ζηθψληα δαπέδνπ.
Ρν αξκνιφγεκα ησλ αξκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειαζηηθνπιαζηηθφ εηδηθφ ζηφθν δαπέδσλ δχν
ζπζηαηηθψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε πιήξσζε ηνπ αξκνχ ζα γίλεηαη ζε φιν ην βάζνο ηνπ.
2.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Πε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε θαη
απνκάθξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί.
Πε φινπο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηνπηθέο επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο πιαζηηθψλ
δαπέδσλ PVC ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα ηκήκαηα πιαζηηθά δαπέδνπ ή/θαη ζνβαηεπί παξφκνηνπ ρξσκαηηζκνχ
κε ην πθηζηάκελν δάπεδν.
Πε φινπο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηνπηθέο επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο πιαζηηθψλ
δαπέδσλ PVC ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε (αληηθαηάζηαζε) θνξδνληψλ παξφκνηνπ
ρξσκαηηζκνχ κε ην πθηζηάκελν δάπεδν, πνπ είηε ιείπνπλ είηε έρνπλ θζαξεί, ζην ζχλνιν ηεο
επηθάλεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ θαη φπνπ ε Δπίβιεςε θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην.
Πε φινπο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηνπηθέο επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο πιαζηηθψλ
δαπέδσλ PVC ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επηθφιιεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ πνπ
έρνπλ απνθνιιεζεί, ζην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ θαη φπνπ ε Δπίβιεςε θξίλεη φηη
είλαη απαξαίηεην.
Πηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζνβαηεπί
χςνπο 10cm (+2cm ηνπ πθηζηάκελνπ ζνβαηεπί) γηα ηα πιαζηηθά δάπεδα PVC θαη 8cm γηα ηα θεξακηθά
πιαθίδηα.
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3.ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ ρψξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο κε επηηφπνπ επίζθεςε, ψζηε λα έρεη πιήξε θαη αδηακθηζβήηεηε
ελεκέξσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ζπλελλνήζεηο κε ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη λα
θαηαζέζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ
ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη φηη δχλαηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ.
Νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ δαπέδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ππλεπψο νη
απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζα είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηνχλ είηε ζε πξσηλέο είηε ζε απνγεπκαηηλέο είηε θαη ζε
λπρηεξηλέο ψξεο αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζαββαηνθχξηαθσλ ή αξγηψλ, ψζηε λα επεξεαζηεί ζηνλ
ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ν ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη ζαθψο ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη θεξακηθψλ πιαθηδίσλ φπσο απηά έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δθφζνλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πξνθχςεη ζεκαληηθφο ιφγνο γηα
ηελ αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε απηψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη αηηηνινγεκέλα ην Λνζνθνκείν
θαη λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πιηθψλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα
αξρηθψο πξνζθεξφκελα απφ φπνπ ζα πξνθχπηνπλ ίδηα ή θαη θαιχηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
ζα είλαη δπλαηή κφλν κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Λνζνθνκείνπ
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ
θαη αηπρεκάησλ.
Ζ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
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ΜΔΡΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θξηηήξην
αλάζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε
βάζε κφλν ηελ ηηκή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. - Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Νλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Νλνκαζία: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 99221988
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: ΒΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 114/ΑΘΖΛΑ/11527
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΔΙΔΛΖ ΣΑΛΑΛΗΑ
- Ρειέθσλν: +30 213 2088715
- Ζι. ηαρπδξνκείν: lenach@hippocratio.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.hippocratio.gr
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): «Γηαθήξπμε
γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ δαπέδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ»
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ:99221988
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΖΟΔΠΗΔΠ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΝΣΗ]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [Φ 109/2018]

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

Απάληεζε:

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

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

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

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

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

δ) [] Λαη [] Όρη

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

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

αλαθέξεηε:

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

[] Λαη [] Όρη

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Ρκήκαηα

Απάληεζε:

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

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

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

Απάληεζε:

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

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

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο(Παξαιείπεηαη)
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοiv
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:

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

Απάληεζε:

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

[] Λαη [] Όρη

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

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

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

[……]

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Ξιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

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

[] Λαη [] Όρη

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

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα,
ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ
ή
επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα

Απάληεζε:

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

[] Λαη [] Όρη

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

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

[.........…]

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

[] Λαη [] Όρη

[...................…]
[] Λαη [] Όρη

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxiv θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία
ηεο
πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο
,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ (Παξαιείπεηαη)
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο

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

Απάληεζε

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Λαη [] Όρη

Α: Θαηαιιειφηεηα

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

Απάληεζε

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

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

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

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

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

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα (Παξαιείπεηαη)
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Απάληεζε:

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

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

Ξνζά

Ζκεξνκελίεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

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

[] Λαη [] Όρη

α)[......................................……]
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Ξαξαιήπηεο

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

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

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

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

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Λαη [] Όρη

[] Λαη [] Όρη

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

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

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

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

Απάληεζε:

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

[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

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

[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

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

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

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

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

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

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

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

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.
xv.
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xvi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.

3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
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xvii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xviii.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Ξ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι.
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xix.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxii.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7
ηειεπηαίν εδάθην)
xxiii.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα,
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ
πνπ ιήθζεθαλ.
xxiv.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxv.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxvi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxvii.
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxviii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxix.
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxx.
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxxi.
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxxii.
Ξξβι άξζξν 48.
xxxiii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxiv.
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
επξψ εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxv.
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηφ.
xxxvi.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvii.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxviii.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

41

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

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

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

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

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

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

ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.
lxv.
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
lxvi.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.

3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
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lxvii.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
lxviii.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Ξ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι.
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
lxix.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxx.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxii.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7
ηειεπηαίν εδάθην)
lxxiii.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα,
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ
πνπ ιήθζεθαλ.
lxxiv.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
lxxv.
Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
lxxvi.
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
lxxvii.
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
lxxviii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
lxxix.
Άξζξν 73 παξ. 5.
lxxx.
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
lxxxi.
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
lxxxii.
Ξξβι άξζξν 48.
lxxxiii.
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
lxxxiv.
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000)
επξψ εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
lxxxv.
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηφ.
lxxxvi.
Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

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

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

Θαηάζηεµα:

(
Ζµεξνµελία Έθδνζεο:

∆/λζε νδφο- αξηζµφο

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

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

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

α/α
1

Πξνζθεξόκελν
Δίδνο/ππεξεζία

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

Σηκή
Μνλάδαο

Μεξηθό ύλνιν
(πιένλ ΦΠΑ)

Πεξηγξαθή
…………
Δκπνξηθόο
Κσδηθόο: …....
GMDN
ΔΚΔΒΤΛ

2
3
4
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Πνζνζηό
ΦΠΑ

ύλνιν δαπάλεο
κε ΦΠΑ

Κσδηθόο Παξαη. Σηκώλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ

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

Φ109/2018
Πχκβαζε
Ξνζνχ ......................... Ξιένλ ΦΞΑ

Γηα ηελ αλάζεζε
«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΓΑΞΔΓΩΛ ΠΔ ΣΩΟΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»
Ρφπνο θαηαξηίζεσο Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ζπκβάζεσο:
Γηάξθεηα ζχκβαζεο:
ΑΞΝ
ΔΩΠ

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

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

Ρ.Θ.
Email
Γ.Ν..

:
:
:

Ξεξηνρή
Φαμ

:
:

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax,
email θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε
απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ
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Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο
σο άλσ ππεξεζίαο.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη
ησλ ηειενκνηνηππηψλ.
Ξξνκήζεηα: Αληηθαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ δαπέδσλ ζε ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ φπσο εμεηδηθεχεηαη
ζηε Πχκβαζε Φ109/2018.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο:
ηεο Πχκβαζεο.
Ζκέξα:

Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο

ε εκεξνινγηαθή εκέξα.

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

/

2018 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

Πχκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
Ππκβαηηθά ηεχρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Ξξνκεζεπηή, θαζψο
θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε
Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ππκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ
αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο «Αληηθαηάζηαζε ησλ επελδύζεσλ
δαπέδσλ ζε ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ». Ζ Ξξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο απφ
109 / 2018
δηαθήξπμεο
θαη ηελ ππ’ αξ.
/
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα
................………………...

πινπνίεζεο

ηεο

πξνκήζεηαο

νξίδεηαη

απφ

……………..............

έσο

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
Νπδεκία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ν δε ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο
πξνυπνζέζεηο:
Α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ 4412/2016.
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Β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη
ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε
ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ – ΔΛΔΓΥΟΙ
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ/έξγνπ γίλεηαη απφ επηηξνπέο ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.
Θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, β) Κε ρεκηθή ή κεραληθή
εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Κε πξαθηηθή δνθηκαζία, δ) Κε φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο
παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.
Ρν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
Θαηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΧΔΙ – ΔΚΠΣΧΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε κε αίηεκα ηνπ Ξξνκεζεπηή πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή παξάηαζεο κε αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5%
επί
ηεο
ζπκβαηηθήο
αμίαο
ηεο
πνζφηεηαο
πνπ
παξαδφζεθε
εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
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Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε
ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην
απαηηνχκελν πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Ξξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
………………….. επξψ θαη ……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ ……….% ……………………. επξψ
θαη …………….. ιεπηψλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξψ θαη …………. ιεπηψλ
(……………..,…€).
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα
επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο,
ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/πιηθψλ ζηνλ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεληαία κε ηελ ηκεκαηηθή
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ
ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.
Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο,
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
ε) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο
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Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή,
κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4152/2013
(ΦΔΘ Α/107/09-05-2013).
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ
…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ, πνζνχ …………………….. επξψ
(………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ……………………………, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν
ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4281/2014
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο
θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε
απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
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Ν Ξξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί
ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηα δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016.
Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο
φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή
απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία
εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε
κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.

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