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Θαηαρσξηζηέν ζην ΘΖΚΓΖΠ

Γ. Ν. ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Ραρ. Γ/λζε:
Ρ.Θ.:
Ξιεξνθνξίεο:
Email:
Ρειέθσλν:
Φαμ:

πεξεζίεο:
Ραμηλφκεζε θαηά CPV:
Αξηζκφο Γηαθήξπμεο:
Γηαδηθαζία:

Βαζ. Πνθίαο 114
115 27
Α. Ξαξαζηαηίδνπ
prom@hippocratio.gr
213 2088724
2132088716

Αζήλα,
ΑΞ:

Αληηθαηάζηαζε Ξεδίνπ Κεηαγσγήο θαη
Σεηξηζηεξίσλ
Γελλεηξηψλ
ηνπ
Λνζνθνκείνπ
31200000-8
26/2018
Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο

20-03-2018
4683

«Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ κεηαγσγήο θαη
ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηώλ ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (CPV:31200000-8) γηα έμη κήλεο,
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο–ηηκήο
»

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

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ:
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:
ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV:
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ:
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ:
ΓΔΗΓΚΑΡΑ:
ΞΞ:
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ:
ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ:
ΔΓΓΖΠΔΗΠ:
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ:
ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΔΣΝΠ
ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ:
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΓΗΑΓΔΗΑ:

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: Ξαξαζηαηίδνπ Αλαζηαζία
Ρειέθσλν:+302132088724/ +302132088474
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: prom@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 πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηψλ
Φ 26/2018
31200000-8 Ππζθεπέο δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ 36.290,32€)
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο ηηκήο
ΝΣΗ
6 Κήλεο
120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα)
Όπσο νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο
Απαηηείηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο
Ζκεξνκελία:
04/04/2018
Ζκέξα:
ΣΔΣΑΡΣΗ
Ώξα:
10:00 π.κ.
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ηελ
ΣΔΣΑΡΣΗ 04/04/2018, ώξα10:00π.κ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.grΡκήκα ΞξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–Γηαπξαγκαηεχζεηο
22/03/2018
22/03/2018
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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
Ξε.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. 57654/2017 (ΦΔΘ Β‟ 1781/23.05.2017) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
15. 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. 31/30-11-2017 (Θέκα 9ν ) Απφθαζε Γ.Π. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΑΓΑ:7ΡΒΑ4690ΥΠ-414).
17. Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΛΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ "ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ", αξκνδηφηεηαο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΝΓΓ 250/19.05.2016).
18. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
20.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.307/23-02-2018 (ΑΓΑ:6ΚΟΦ4690ΥΠ-Π6)
Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηψλ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (CPV: 31200000-8) γηα έμη (6) κήλεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο.

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
04/04/2018
Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
[2]

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
04/04/2018
εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ
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Καη κέρξη ώξα:10:00 π.κ.

ώξα 10:00πκ

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΄:

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο είλαη ε αληηθαηάζηαζε πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
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
ΑλαζέηνπζαΑξρή: Ρν «Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
Ξξνθήξπμε: Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα:
Κέξνο Α: Ξεξηγξαθή δεηνχκελσλ Δηδψλ/πεξεζηψλ - πνζφηεηεο
Κέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη
Κέξνο Γ: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξεξηγξαθή ηεο Ξξνκήζεηαο/πεξεζίαο
Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ
Ξαξάξηεκα Η: Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ)
Ξαξάξηεκα II: πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
Ξαξάξηεκα IΗΗ: Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Ξαξάξηεκα ΗV: Πρέδην Πχκβαζεο
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην
νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο.
Ξξνζθέξσλ: Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη
πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ
Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια
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.
Ξξνκεζεπηήο/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:
[3]
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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 2088724
Fax: 2132088716
E-mail: prom@hippocratio.gr
Ξιεξνθνξίεο : Α. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΓΝ
Website: http://www.hippocratio.gr/
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμήο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ηελ Γηαχγεηα θαη ην ΘΖΚΓΖΠ.

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 30/03/2018, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν 4 εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ Ξαξνχζα έσο ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 04/04/2018
Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο
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 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 ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε ηελ
αηηηνινγία φηη ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δπηηξέπεηαη
σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ, επηπιένλ, εξγαζίεο ή/θαη ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, λα δεηείηαη απφ ηα
λνκηθά πξφζσπα λα κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζεζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά
πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο.
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
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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 γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Λ 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
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 )

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.)
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
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γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
6.1.2

Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο έρεη

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο). Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
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 (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 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 µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα «∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
α/α
1.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ
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.

2.

Ρν Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεύζπλεο ∆ήισζεο(ΡΔΓ) πνπ έρεη δηαµνξθψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηαηνλ
παξφληα δηαγσληζµφ. Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΡΔΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 6.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ,
φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔΓ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε
κέινο ηεο έλσζεο.

εκεηώλεηαη όηη: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο µπνξεί λα ζπκπιεξώζεη µόλν ηελ Δλόηεηα α
ηνπ Μέξνπο ΙV, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα
ηνπ Μέξνπο ΙV.
3.
4.

Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.

Νη Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά :
[6]
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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.
∆ηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεµε µεηάθξαζή
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 Ξαξάξηεµα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Λ
4412/2016.
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.

3.

Αλαιπηηθφ Φχιιν Ππκκφξθσζεο - Ρεθκεξίσζεο µε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ,
ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη µε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο (αλά
παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ.), µε παξαπνκπή γηα ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεµµέλα ηερληθά
θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Ρα
πξνζθεξφκελα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν (δηαθφπηεο ηζρχνο, αζθάιεηεο, ξειέ, επηηεξεηέο,
θνξηηζηέο θηι.) ζα πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο θηι.) κε βάζε ηε
δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Φχιιν Ππκκφξθσζεο θαη λα κελ πξνθχπηεη νπδεκία ακθηβνιία ή
ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηε κάξθα, ηνλ ηχπν, ηνλ θσδηθφ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά/πξνδηαγξαθέο
απηψλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ξξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε
θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία, µεηαμχ θεηµέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus, ζα απνθιείνληαη.
Ξξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ή ζην Φχιιν Ππκκφξθσζεο – Ρεθκεξίσζεο θιπ. είλαη
αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη
σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
Ρερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (prospectus) ή δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα
φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη κε
ζαθή θαη αδηακθηζβήηεην ηξφπν ε αλαγλψξηζε απηψλ (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο, ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ θηι.) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηερληθή αμηνιφγεζή ηνπο. Δθφζνλ απφ ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο δελ πξνθχπηεη ε αλαγλψξηζε θαη ε
επηβεβαίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ ε
ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ρα θαηαηηζέκελα 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
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4.
5.

6.

7.

θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο
θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.
πεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία
θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
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.
6.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.

Ρελ παξερφµελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπσο απηή δεηείηαη απφ ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Ξίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IIΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκαηα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε
γξακκαηεία».
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε ΓΗΔΘΛΠΖηνπ
Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία)
«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114, Αζήλα
ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 26/2018
ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΔΓΗΝ ΚΔΡΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΥΛ
ΓΔΛΛΖΡΟΗΥΛ ΡΝ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (CPV:31200000-8) ΓΗΑ ΔΜΗ ΚΖΛΔΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ
45.000,00€ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΒΔΙΡΗΠΡΖΠ ΠΣΔΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ - ΡΗΚΖΠ »
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο
Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
ΑΡΘΡΟ 11. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα
ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα
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κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο
πξνζθνξάο.
2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Κέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα
εμήο:
3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο, (Ξξσηφηππα θαη αληίγξαθα),κε ηελ έλδεημε
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ».
3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
Ρν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Κφλε εμαίξεζε
απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ /
ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο.
3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Νη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD
ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο
φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010.
Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο
Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φπνπ
ηαπηνπνηνχληαη, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/η.Α‟/02.03.2011).
3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ
έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα
πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά
ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα
είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά
θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ 1497/1984
(Α‟ 188).
5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο.
Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο
πξνθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά
έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη
δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο,
πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ 4250/2014 (Α΄74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ
ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε,
πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ
επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο
πξνθήξπμεο αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
9. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη
απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο
πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο,
ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
10. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.
4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3.
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν
απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.
Νη πνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα
έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο
πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο/ππεξεζίαο
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ
1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ
θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ.
4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
5. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη θάζε ηχπν
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. Ξξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.
6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο
Ξξνζθνξάο.
7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα
νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
8. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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
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ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο
10. Ζ ηηκή αλά είδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΞΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ
πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο) ε νπνία ζπγθξνηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3846/2010.
γ) Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ
πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε.
ε) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη
ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ 4412/2016.
ζη) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
δ) Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο.
ε) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή, αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ
17.
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ-

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ
αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ:
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
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εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ππγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη
λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην
λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
(β) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ
ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ
πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ
ειιεληθνχ δηθαίνπ.
(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. Πεκεηψλεηαη φηη ζε
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (Ρκήκα Γξακκαηείαο – Ξξσηφθνιιν) ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ
πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο,
κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ
πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο,
εάλ:
i)

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε

ην

Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)

δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν6 ηεο παξνχζαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγή ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
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Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα
ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

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 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.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη
κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) νινθιήξσζε ηνπ πξν ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ
λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή
ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ
ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Πηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (επηζπλαπηφκελν ζρέδην ζην Ξαξάξηεκα ΗV 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 ηεο ππεξεζίαο, 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
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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.
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.
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.
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 λ.4497/2017 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
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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,ηνπ Λ.4412/2016
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. ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ - ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016

θαη ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4497/2017.
Δηδηθφηεξα, 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.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221,
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο.
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.

ΑΡΘΡΟ 21: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη γηα έμη (6), κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην είδνο εθάπαμ θαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία.
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
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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.
ΑΡΘΡΟ 24. 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 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 ηνπο πνπ
[16]
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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 25: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
1. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο.
2. Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο
πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο 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 Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ ππεξεζία, 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 Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ
παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7.Ν Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ
γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
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ΑΡΘΡΟ 26. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Νη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ
ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Νξγαληζκψλ, δειψζεηο
ζπκκφξθσζεο, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ
γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή ηεο ππ‟αξηζ. Γ8δ/130648/30.09.2009 ΘΑ
(ΦΔΘ 2198/Β/02.10.2009) κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ πην πάλσ νδεγία.
Νη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
αξηζ. Γ8δ/1348/04 (ΦΔΘ 32/Β/16.01.04) πνπξγηθήο απφθαζεο „Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο
πξαθηηθήο δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο
Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ, φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ν.Φ., ΓΔΛΗΘΝ ΣΖΚΔΗΝ ΘΟΑΡΝΠ θ.ιπ.).

Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Δζσηεξηθή δηαλνκή
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
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ΜΔΡΟ Γ΄

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ Υ.Σ.
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΖΕ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΔΖ-ΖΕ
ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Η.Α
H παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε
θαη ιεηηνπξγία ελόο (1) Απηόκαηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. 3x400V+Ν+G γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΖΕ θαη
ηε κεηαγσγή ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ζην ρώξν ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξηθνύ Τπνζηαζκνύ ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ «Ηππνθξάηεην» Αζελώλ. Σν πεδίν ζα ηξνθνδνηείηαη από ηελ έμνδν ηνπ Γεληθνύ
Γηαθόπηε «Σξνθνδνζία Κνληξόι HZ» ησλ πθηζηάκελσλ πεδίσλ Υ.Σ. ηνπ Τπνζηαζκνύ πνπ
αζθαιίδεη ηα Φνξηία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) όηαλ ηξνθνδνηνύληαη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ, ηηο παξνρέο
ηξνθνδνζίαο ησλ δύν (2) πθηζηάκελσλ Ζιεθηξνπαξαγσγώλ Εεπγώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελώ ζα
κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί θαη από επηπιένλ εθεδξηθό Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο. Σν πεδίν ζα
ηξνθνδνηεί ηα Φνξηία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ ησλ δύν (2) πθηζηάκελσλ
παξνρηθώλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ πξνο ηα πεδία Υ.Σ. ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ
Τπνζηαζκνύ.
1. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα Φνξηία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ Ννζνθνκείνπ θαιύπηνληαη από δύν
(2) Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε πνπ ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα θαη δελ παξαιιειίδνληαη. Σα πθηζηάκελα
Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε έρνπλ ηα αθόινπζα ηερληθά ζηνηρεία:
HZ1
Πεηξειαηνθηλεηήξαο
Καηαζθεπαζηήο: MOTOREN-WERKE MANNHEIM A.G.
Type: RHS 618 V 16
Γελλήηξηα
Καηαζθεπαζηήο: A VAN KAICK
Type: DB110e/4
Nr: 806762
Ηζρύο
Σάζε
Ρεύκα
πρλόηεηα
ηξνθέο
Cosθ

400 KVA
400 V
608 A
50 Hz
1500 RPM
0,8

HZ2
Πεηξειαηνθηλεηήξαο
Καηαζθεπαζηήο: DORMAN
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Γελλήηξηα
Καηαζθεπαζηήο: ANSALDO
Type: M28315MC/4
Nr: ML3506
Code: M2B3162GA
Ηζρύο
Σάζε
Ρεύκα
πρλόηεηα
ηξνθέο
Cosθ

500 KVA
400 V
723 A
50 Hz
1500 RPM
0,8

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην ΖΕ2 έρεη πξνηεξαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην ΖΕ1 είλαη εθεδξηθό ηνπ
ΖΕ2.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πθηζηάκελσλ ΖΕ, ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη
ηνλ έιεγρν ηεο κεηαγσγήο ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο είηε ζην δίθηπν ΓΔΖ είηε ζηα ΖΕ, ππάξρεη
ειεθηξηθό πεδίνπ Υ.Σ. ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ παιαησκέλεο ηερλνινγίαο.
2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ
πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζή ηνπ, θαζώο επίζεο ηα πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο
δηαζύλδεζήο ηνπ κε ηα δύν (2) πθηζηάκελα ΖΕ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηα πεδία Υ.Σ. ηνπ Κεληξηθνύ
Ζιεθηξηθνύ Τπνζηαζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ απαηηνύκελε ηξνπνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ
θαισδηώζεσλ.
Σν πεδίν ζα εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο πεδίνπ κεηαγσγήο ΓΔΖ/ΖΕ όπσο
ππνδεηθλύεηαη ζην ζρέδην ηεο κειέηεο «Κάηνςε Ζιεθηξηθνύ Τπνζηαζκνύ» - Ζ3, ζα έρεη ελδεηθηηθέο
δηαζηάζεηο 3000x2000x600mm (ΠxΤxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηκήκα ηζρύνο θαη ηκήκα απηνκαηηζκνύ.
Σν λέν Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα εθηειεί ηηο αθόινπζεο
ιεηηνπξγίεο:


Δπηηήξεζε ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ.



Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ησλ ΖΕ.



Απηόκαηε ιεηηνπξγία ησλ ΖΕ.



Δθθίλεζε – ηάζε – Κξάηεζε ησλ ΖΕ.



Φόξηηζε θαη παξαθνινύζεζε ζπζζσξεπηώλ ησλ ΖΕ.



Παξαθνινύζεζε θξίζηκσλ κεγεζώλ ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ησλ ΖΕ



Οπηηθέο ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ησλ ΖΕ.



Οπηηθέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο ζθαικάησλ ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ησλ ΖΕ.
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Απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε κεηαγσγή θνξηίσλ αλάγθεο ΓΔΖ-ΖΕ.



Πξνηεξαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ΖΕ1 ή ΖΕ2.



Γπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο θνξηίσλ αλάγθεο από ηξίην εθεδξηθό ΖΕ.

Σν ηκήκα ηζρύνο ηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα
πεξηιακβάλεη:


Tξεηο (3) ηειερεηξηδόκελνπο κεηαγσγηθνύο ηεηξαπνιηθνύο δηαθόπηεο θνξηίνπ 1600A κε ηηο
απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο καλδαιώζεηο ηνπο.



Γύν (2) απηόκαηνπο ηξηπνιηθνύο δηαθόπηεο ηζρύνο 1250A θαη 1000A θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ παξνρώλ από ηα δύν (2) πθηζηάκελα ΖΕ ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Σξεηο (3) απηόκαηνπο ηξηπνιηθνύο δηαθόπηεο ηζρύνο 1000A, 800A θαη 800Α θιεηζηνύ ηύπνπ
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξνρώλ πξνο ηα Φνξηία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ησλ πεδίσλ Υ.Σ. ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

Ζ ηξνθνδνζία ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) αλά πάζα ζηηγκή θαζνξίδεηαη από ηε ζέζε ησλ
ηξηώλ (3) ηειερεηξηδόκελσλ κεηαγσγηθώλ ηεηξαπνιηθώλ δηαθνπηώλ θαη επηηξέπεη ηελ ηξνθνδόηεζε
ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ Ννζνθνκείνπ κε αζθάιεηα. πγθεθξηκέλα:


O κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο ΜΓ1 θαζνξίδεη ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο είηε από
ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (Θέζε 1) είηε από θάπνην από ηα ΖΕ πθηζηάκελα ή εθεδξηθό (Θέζε 2).



Ο κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο ΜΓ2 θαζνξίδεη ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο είηε από
έλα εθ ησλ δύν (2) πθηζηάκελσλ ΖΕ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Θέζε 1) είηε από ηξίην εθεδξηθό ΖΕ
πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο εθ ησλ δύν (2)
πθηζηάκελσλ ΖΕ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Θέζε 2).



Ο κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο ΜΓ3 θαζνξίδεη ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο εθόζνλ
γίλεηαη από ηα πθηζηάκελα ΖΕ ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε από ην ΖΕ1-500KVA (Θέζε 1) είηε από
ην ΖΕ2-400KVA (Θέζε 2).

Αλαιπηηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ησλ κεηαγσγηθώλ δηαθνπηώλ
είλαη ε αθόινπζε:
ΘΔΖ ΜΓ1
1
1
1
1
2
2
2
2

ΘΔΖ ΜΓ2
1
1
2
2
1
1
2
2

ΘΔΖ ΜΓ3
1
2
1
2
1
2
1
2

Σξνθνδνζία Φνξηίσλ Αλάγθεο απφ
Γίθηπν ΓΔΖ
Γίθηπν ΓΔΖ
Γίθηπν ΓΔΖ
Γίθηπν ΓΔΖ
Δθεδξηθό ΖΕ
Δθεδξηθό ΖΕ
Τθηζηάκελν ΖΕ1-500KVA
Τθηζηάκελν ΖΕ2-400KVA

Σν ηκήκα ηζρύνο ζα δηαζέηεη επίζεο:


Γχν (2) απηφκαηνπο θνξηηζηέο ησλ ζπζζσξεπηψλ ησλ πθηζηάκελσλ ΖΕ 24V/10A, έθαζηνο γηα ηε
ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ηνπ θάζε ΖΕ γηα ηε ζπληεξεηηθή θφξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ
ζπζζσξεπηψλ απφ ην δίθηπν ΓΔΖ.
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Ακπεξφκεηξν γηα ηελ έλδεημε ηνπ ξεχκαηνο θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ΖΕ θαη βνιηφκεηξν γηα ηελ
έλδεημε ηεο ηάζεο ζπζζσξεπηψλ ΖΕ, γηα ηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ηνπ θάζε ΖΕ.



Σξία (3) πνιπφξγαλα κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, έλα ζηελ παξνρή ηνπ πθηζηάκελνπ ΖΕ1-500KVA, έλα
ζηελ παξνρή ηνπ πθηζηάκελνπ ΖΕ2-400KVA θαη έλα ζηελ παξνρή ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο κεηά ησλ
αληίζηνηρσλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο.

Γηα ηε ζύλδεζε ηεο παξνρήο ηνπ εθεδξηθνύ ΖΕ ζηνλ κεηαγσγηθό δηαθόπηε ΜΓ2 ζα θαηαζθεπαζηεί
ηεηξαπνιηθόο δπγόο αλακνλήο (θάζεσλ θαη νπδεηέξνπ) εληόο ηνπ λένπ πεδίνπ, ώζηε ε κειινληηθή
ζύλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ εθεδξηθνύ Ζ/Ε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζθάιεηα.
Σν ηκήκα απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα
πεξηιακβάλεη:


Γύν (2) κνλάδεο απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ΖΕ, έθαζηε γηα θάζε πθηζηάκελν ΖΕ κε
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ όισλ απαξαίηεησλ εληνιώλ ιεηηνπξγίαο πξνο ηα ΖΕ όπσο
πξνζέξκαλζε λεξνύ, πξνιίπαλζε θηλεηήξα, κίδα, βαιβίδα πεηξειαίνπ (καγλήηεο), δπλακό,
γεληθή βιαβώλ θηι. θαη παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ θξίζηκσλ κεγεζώλ ησλ ΖΕ όπσο ρακειή
πίεζε ιαδηνύ, πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ, έιιεηςε λεξνύ, ππεξέληαζε/βξαρπθύθισκα,
ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ, έιιεηςε θαπζίκνπ, ρακειή/πςειή ζπρλόηεηα, δηέγεξζε
ελαιιαθηήξα, θαηάζηαζε δηθηύνπ ΓΔΖ, επηβεβαίσζε ζέζεο κεηαγσγηθώλ δηαθνπηώλ θηι. Οη
κνλάδεο απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ΖΕ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ, ρεηξηζκνύ
θαη παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ εληνιώλ θαη κεγεζώλ ησλ πθηζηάκελσλ ΖΕ.



Κύθισκα απηνκαηηζκνύ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο επηηεξεηέο δηθηύνπ,
ειεθηξνλόκνπο, ρξνληθά, δηαθόπηεο, βνεζεηηθέο αζθάιεηεο, θιεκνζεηξέο θηι. γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ ΖΕ, πξνζέξκαλζεο λεξνύ ΖΕ, πξνιίπαλζεο
θηλεηήξα ΖΕ, πξνηεξαηόηεηαο ιεηηνπξγίαο ΖΕ1/ΖΕ2, θαηεπείγνπζαο ζηάζεο θηλδύλνπ ΖΕ,
κεηαγσγήο ησλ θνξηίσλ αλάγθεο κεηαμύ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ΖΕ, δηαζύλδεζεο ηξίηνπ εθεδξηθνύ
ΖΕ θηι. Σν θύθισκα απηνκαηηζκνύ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ, ρεηξηζκνύ θαη
παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ εληνιώλ θαη κεγεζώλ ησλ πθηζηάκελσλ ΖΕ θαη ηελ αζθαιή
ηξνθνδνζία θαη κεηαγσγή ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ΖΕ.

Σν έλα ΖΕ ζα είλαη εθεδξηθό ηνπ άιινπ κε δπλαηόηεηα πξνεπηινγήο ηεο εθθίλεζεο ηνπ ελόο ή ηνπ
άιινπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αθαηαιιειόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ δηθηύνπ ζα εθθηλεί απηόκαηα ην
πξνεπηιεγκέλν ΖΕ. Δάλ απηό δελ εθθηλήζεη ή εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξνπζηαζηεί
νπνηαδήπνηε βιάβε, απηόκαηα ζα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη επίζεο απηόκαηα ζα εθθηλεί ην
δεύηεξν ΖΕ πνπ ζα αλαιακβάλεη ηα Φνξηία Αλάγθεο.

3. ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΖΕ
Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ (Μ.Α.Π) ζα είλαη ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο, ε ιεηηνπξγία ηεο ζα βαζίδεηαη ζε κηθξνειεγθηή θαη ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα δηαθνπήο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Θα δηαζέηεη νπηηθέο ελδείμεηο (led) γηα εύθνιε θαη άκεζε
πιεξνθόξεζε, πιήθηξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ
θαη ηεο γελλήηξηαο θαη ηελ αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ απηνκαηηζκνύ, θαηάιιειν αξηζκό ςεθηαθώλ
εηζόδσλ/εμόδσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ
θαη ηνπ θπθιώκαηνο απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο
ΓΔΖ-ΖΕ. Θα δηαζέηεη δπλαηόηεηα γηα Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία, Απηόκαηε Λεηηνπξγία θαη
Απελεξγνπνίεζε (Θέζε Δθηόο) ηνπ ΖΕ κε ην πάηεκα ησλ αληίζηνηρσλ πιήθηξσλ.
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3.1. ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΕ

Ζ Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία ηνπ ΖΕ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο
κνλάδαο Μ.Α.Π. ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζα ελεξγνπνηείηαη ν καγλήηεο πεηξειαίνπ ηνπ ΖΕ θαη ε
εληνιή εθθίλεζεο (κίδα) - εθόζνλ ην ΖΕ δελ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία - κία θνξά θαη γηα
πξνθαζνξηζκέλν ξπζκηδόκελν ρξόλν. Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ε εληνιή εθθίλεζεο ζα
απελεξγνπνηείηαη θαη ζα κεζνιαβεί πξνθαζνξηζκέλνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο
βιαβώλ ηνπ ΖΕ κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ νη βιάβεο ζα ελεξγνπνηνύληαη είηε κε άκεζε απόθξηζε
είηε κε ρξνλνθαζπζηέξεζε. Σν ΖΕ ζα κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε ην πάηεκα
ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο Μ.Α.Π. ε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε βιάβεο ζα ελεξγνπνηείηαη ε
ζεηξήλα, ε νπνία ζα κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο Μ.Α.Π.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηαγσγήο ησλ
θνξηίσλ είηε ζην ΖΕ είηε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ κε ην πάηεκα ησλ αληίζηνηρσλ πιήθηξσλ ηεο Μ.Α.Π.
3.2. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΕ
Ζ Απηφκαηε Λεηηνπξγία ηνπ ΖΕ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο κνλάδαο Μ.Α.Π. ηελ
απηφκαηε ιεηηνπξγία ην ΖΕ πνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα ζα μεθηλά απηφκαηα θαη ρσξίο θνξηίν κε ηελ ηαπηφρξνλε
ελεξγνπνίεζε ηνπ καγλήηε πεηξειαίνπ ΖΕ θαη ηεο εληνιήο εθθίλεζεο (κίδα), φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο
ηνπ δηθηχνπ ΓΔΖ δηαθνπεί ή απμνκεησζεί (ππέξηαζε/ππφηαζε) εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ πνπ κπνξνχλ
λα ξπζκηζηνχλ.
Ο ρξφλνο εθθίλεζεο (κίδα) εθφζνλ ην ΖΕ δελ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ν αξηζκφο πξνζπαζεηψλ εθθίλεζεο θαη ν
ρξφλνο δηάξθεηαο απηψλ ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ. Μεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ε εληνιή εθθίλεζεο ζα
απελεξγνπνηείηαη θαη ζα κεζνιαβεί πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο βιαβψλ ηνπ ΖΕ κεηά
ην πέξαο ηνπ νπνίνπ νη βιάβεο ζα ελεξγνπνηνχληαη είηε κε άκεζε απφθξηζε είηε κε ρξνλνθαζπζηέξεζε.
Σν ΖΕ ζα παξαιακβάλεη ηα θνξηία ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ 15 sec θαη ε κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ζα γίλεηαη κε
ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε, ψζηε λα απνθιείεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία δηθηχνπ ΓΔΖ θαη ΖΕ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε ΜΓ1 απφ ηελ ζέζε ΓΔΖ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ (απφδεπμε θνξηίσλ απφ
ΓΔΖ/ΖΕ) ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 0...4 sec, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο απνδεχμεηο
ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηεο ΓΔΖ απνθαηαζηαζεί ζε ρξφλν κηθξφηεξν εθείλνπ πνπ πξνθαζνξίζηεθε, ηφηε ε
εληνιή ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο ζηε ζέζε ΔΚΣΟ αθπξψλεηαη, φρη φκσο θαη ε εληνιή εθθίλεζεο ηνπ ΖΕ ην νπνίν
ζα μεθηλήζεη θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα νξηζκέλν ρξφλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί πξνηνχ ζηακαηήζεη.
Ζ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ζην ΖΕ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ έρεη επηηεπρζεί ε νλνκαζηηθή ηάζε θαη ζπρλφηεηα.
Όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (π.x. 90 ή 100% ηεο νλνκαζηηθήο
ηάζεο), ηφηε ην θνξηίν επαλακεηάγεηαη ζηε ζέζε ηξνθνδφηεζεο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε ΜΓ1 απφ ηελ ζέζε ΖΕ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ (απφδεπμε θνξηίσλ απφ ΓΔΖ/ΖΕ)
ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 0...4 sec. Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε ΓΔΖ ην Ζ/Ε ζα
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα νξηζκέλν αθφκε ρξφλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί.
Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε ζα επηηξέπεηαη κέγηζηνο ξπζκηδφκελνο αξηζκφο δηαδνρηθψλ εληνιψλ εθθίλεζεο κε
ξπζκηδφκελε δηάξθεηα εληνιήο θαη ξπζκηδφκελν ελδηάκεζν ρξφλν εξεκίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ην ΖΕ απνηχρεη λα μεθηλήζεη κεηά ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ δηαδνρηθψλ εληνιψλ, ζα
απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε θαηλνχξγηα εληνιή, πξνηνχ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset).

ε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε βιάβεο ζα ελεξγνπνηείηαη ε ζεηξήλα, ε νπνία κπνξεί λα ζα
απελεξγνπνηεζεί κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο Μ.Α.Π.
3.3. ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ (ΚΡΑΣΖΖ) ΖΕ
Ζ Απελεξγνπνίεζε (Κξάηεζε) ηνπ ΖΕ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ ηεο κνλάδαο
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Μ.Α.Π. ηε ζέζε απηή απνθιείεηαη ε εθθίλεζε ηνπ ΖΕ. Απελεξγνπνίεζε ηνπ ΖΕ ζα γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο
ζθαικάησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ ΖΕ:


Απνηπρία εθθίλεζεο κεηά απφ 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο



Υακειή πίεζε ιαδηνχ ιίπαλζεο θηλεηήξα



Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεο



Έιιεηςε λεξνχ ςχμεο



Υακειή ζπρλφηεηα γελλήηξηαο ΖΕ



Τςειή ζπρλφηεηα γελλήηξηαο ΖΕ

Με ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ΖΕ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεηαη ζπγρξφλσο θαη ε δπλαηφηεηα θάζε
λέαο εθθίλεζεο πξνηνχ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset) κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο.
Δπίζεο ζα ππάξρεη κπνπηφλ "Δπείγνπζαο Αλάγθεο" (Emergency Stop) ηχπνπ καληηάξη πνπ ζε πεξηπηψζεηο
αλάγθεο θαηά ηελ απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΕ ζα ην ζηακαηά θαη ζπγρξφλσο ζα απνθιείεη λέα
εθθίλεζή ηνπ.
3.4. ΡΤΘΜΗΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ

Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ:


Αξηζκόο πξνζπαζεηώλ εθθίλεζεο



Γηάξθεηα πξνζπάζεηαο εθθίλεζεο (κίδα)



Καζπζηέξεζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ εθθηλήζεσλ



Αξρηθή θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο ΖΕ από ηε ζηηγκή ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ



Καζπζηέξεζε επαλαθνξάο ηνπ θνξηίνπ ζην δίθηπν ΓΔΖ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε απηνύ



Υξόλνο ςύμεο ΖΕ



Άλσ όξην ζπρλόηεηαο ηεο γελλήηξηαο ΖΕ



Κάησ όξην ζπρλόηεηαο ηεο γελλήηξηαο ΖΕ



Κάησ όξην ηάζεο ζπζζσξεπηώλ ΖΕ
ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΒΛΑΒΧΝ

3.5.

Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα νπηηθήο
απεηθόληζεο (led) ησλ αθόινπζσλ ιεηηνπξγηώλ:


Σάζε δηθηύνπ ΓΔΖ εληόο νξίσλ



Φνξηία ζην δίθηπν ΓΔΖ



Λεηηνπξγία ΖΕ – Σάζε εληόο νξίσλ



Φνξηία ζην ΖΕ



Απηόκαηε ιεηηνπξγία



Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
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Ζ κνλάδα απηνκαηηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΕ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα νπηηθήο
απεηθόληζεο (led) ησλ αθόινπζσλ βιαβώλ:


Μαλδάισζε απηνκαηηζκνύ



Υακειή πίεζε ιαδηνύ ιίπαλζεο θηλεηήξα ΖΕ



Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ςύμεο ΖΕ



Έιιεηςε λεξνύ



Αλεπηηπρήο εθθίλεζε



Υακειή ζπρλόηεηα



Τςειή ζπρλόηεηα



Τπεξέληαζε/Βξαρπθύθισκα



Έιιεηςε θαπζίκνπ



Υακειή ηάζε ζπζζσξεπηώλ ΖΕ



Έιιεηςε θαπζίκνπ ΖΕ



Πξνζέξκαλζε λεξνύ

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ
4.1. ΓΔΝΗΚΑ
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ πεδίνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα αθφινπζα:


Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.



Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ



Πξφηππα IEC / EN 60909, IEC 61439-1 IEC 61439-2 θαη IEC 60529.



Ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ.

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ πεδίνπ ζα πξνζθνκηζζεί πιήξσο πεξαησκέλνο, κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηφλ
εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο απηνχ, έηνηκνο γηα ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα άθημεο θαη ηα θαιψδηα
αλαρσξήζεσλ θαη δηαλνκψλ απφ θαη πξνο ηα θνξηία απηνχ.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα εμαζθαιίδεη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιείαο, ελδείμεσο θιπ.
ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε
αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα
εμαζθαιίδεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ, ελψ ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα
ιεθζεί ζηε δηάηαμε θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ηηο ηξνθνδνζίεο ησλ Ζ/Ε, ηελ
παξνρή ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ., ηηο παξνρέο πξνο ηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο ησλ Πεδίσλ Υ.Σ.
θαη ησλ θιεκνζεηξψλ ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ.Ε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
θαισδίσλ θαη λα κελ απαηηεζεί αληηθαηάζηαζε ή πξνέθηαζε απηψλ (κνπθάξηζκα). ηελ πεξίπησζε πνπ θάηη
ηέηνην δε ζα θαηαζηεί δπλαηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ θαισδίσλ
ηζρχνο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ κεηαγσγηθνχ πεδίνπ θαη ησλ ΖΕ κε θαιψδηα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη
πιήζνπο αγσγψλ.

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ ζηα άθξα ηεξκαηηζκνύ ησλ αγσγώλ ησλ
πθηζηάκελσλ θαισδίσλ ηζρύνο ζα ηνπνζεηεζνύλ νξεηράιθηλνη αθξνδέθηεο πξέζαο, βαξέσο ηύπνπ
θαη θαηάιιειεο δηαηνκήο αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ (50mm2 , 70mm2 , 95mm2 , 120mm2
θηι.) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αθξνδεθηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεραληθή ζύζθημε (πξεζάξηζκα) κε
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πδξαπιηθή πξέζα γπκλώλ αθξνδεθηώλ θαη κε ηε ρξήζε εμάγσλσλ εμαξηεκάησλ πξεζαξίζκαηνο
θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηε δηαηνκή ησλ πξνο ζύλδεζε αγσγώλ.
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα εμαζθαιίδεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 43 θαηά IEC 60529. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα
δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ.

Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα είλαη πιήξσο θσδηθνπνηεκέλνο θαη νη ζπζθεπέο θαη ηα όξγαλα απηνύ ζα
δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην
είδνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
.
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ηζρύνληα
πξόηππα ELOT, EN, IEC θαη ISO θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Σα πιηθά
ηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο θαηάζηαζεο, ζύγρξνλεο
ηερλνινγίαο θαη ζρεδίαζεο θαη ζα δηαζέηνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο
από ηνλ πξνκεζεπηή.
4.2. ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΜΔΡΖ ΠΗΝΑΚΑ
Σν κεηαιιηθφ πιαίζην ηνπ πίλαθα ζα είλαη επηδαπέδηνπ ηχπνπ, θαηάιιειν γηα ειεχζεξε έδξαζε ζην δάπεδν, ηχπνπ
module, θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή ιακαξίλα (ραιπβδνέιαζκα DKP) πάρνπο 2
mm. O πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm.
Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο εληαίνπ ηακπιά).

Οη κεησπηθέο πόξηεο ζα είλαη αδηαθαλείο, ζα έρνπλ κεληεζέδεο θαη θιεηδαξηά θαη ζα εθάπηνληαη
πνιύ θαιά ζε όια ηα ζεκεία ηνπ θύξηνπ ζώκαηνο ηνπ πίλαθα. ηελ εζσηεξηθή άθξε ηεο πόξηαο
πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθό θαλάιη ώζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθό ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1cm.
ην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ηε ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε
εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ
ηελ θάησ πιεπξά ηνπ πνπ ζα δηαζέηεη κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ησλ
θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ.
Ζ πίζσ, πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ηνπ πίλαθα ζα είλαη θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο απφ λεξφ θαη ζθφλε.

Ο πίλαθαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θαηάιιειεο κάπεο ώζηε λα κπνξεί λα ππεξπςσζεί ρσξίο λα
ζεκεηώλεηαη ε παξακηθξή κόληκε παξακόξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο
θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο ύςνπο 15 σο 20cm γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο όδεπζεο ησλ θαισδίσλ από ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα.
Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο 15/10, κε αθαηξνχκελα πιατλά
ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN60439-1.

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπώλ ηνπ πίλαθα ζα γίλεηαη κε ζηεξίγκαηα ηθαλήο αληνρήο γηα ην βάξνο ησλ
ζπζθεπώλ ρσξίο παξακόξθσζε θαη αλζεθηηθά ζηηο ηαιαληώζεηο θαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε αλαπηπζζόκελε ζεξκνθξαζία θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε απαγσγή ζεξκόηεηαο. Ζ ζέζε
ηνπ δηαθνπηηθνύ εμνπιηζκνύ ζα είλαη νξαηή από ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα ώζηε ν ρεηξηζκόο
ηνπ λα γίλεηαη από ηελ κπξνζηηλή πιεπξά.
Όια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε ηνπ πεδίνπ ζα έρνπλ ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηόζν κεηαμύ
ηνπο όζν θαη κε ηνλ αγσγό γείσζεο ηνπ πεδίνπ θαη ζε όια ηα θηλνύκελα κεηαιιηθά κέξε (πόξηεο,
αλνηγκέλεο κεηώπεο θηι.) ζα ηνπνζεηεζεί αγσγόο πξνζηαζίαο (πρ. πιεμνύδα γείσζεο) δηαηνκήο
6mm2 ζύκθσλα κε ην ΗΔC 60364-5-54
[26]
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Ο πίλαθαο ζα έρεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνο κε ρξήζε ζθφλεο επνμεηδηθνχ
πνιπεζηέξα κε ειάρηζην πάρνο 50 κm θαη ηππνπνηεκέλε ρξσκαηηθή απφρξσζε RAL ε νπνία ζα απνθαζηζηεί απφ
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ’ απηφλ φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιίζεσο,
ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε,
επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ θαη λα
δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο.
H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ζε βξαρπθχθισκα ηνπ πίλαθα ζα είλαη 690 VAC θαη 50 kA
ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρα.

4.3.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΤΓΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΗΝΑΚΑ
Ζ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ράιθηλνπο δπγνχο (κπάξεο) γηα θάζε θάζε θαη
ηνλ νπδέηεξν, ζε νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε δηάηαμε, ηνπνζεηεκέλνη κε νξηδφληηα ηελ κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο
ηνπο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ, ζα κνλσζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν
θαηάιιειν ηξφπν, ζα βαθηνχλ κε αληίζηνηρα ρξψκαηα φκνηα γηα ηε δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θέξνληαο ηηο ελδείμεηο
R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m πεξίπνπ. Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ κπνξεί λα είλαη παξάιιειε κε
ηελ κπάξα ηεο γείσζεο.
Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ, θαζαξφηεηαο ηνπιάρηζηνλ
99,9% θαη ηππνπνηεκέλεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα
ηε κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο φπσο απηά νξίδνληαη
ζην πξφηππν ΔΝ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ζε πιήξε ηζρχ
βξαρπθπθιψκαηνο. Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ην
νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία
ιεηηνπξγίαο θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Δλδεηθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν (2) δπγνί αλά
θάζε δηαηνκήο 250𝐦𝐦𝟐 ε θαζεκία δηαζηάζεσλ 50mm x 5mm.
Ζ ζηήξημε ησλ δπγψλ ζα γίλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο (νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο θαη αληνρή ζε
βξαρπθχθισκα). Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ κνλσηήξσλ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηε θσηηά (απηνζβελφκελν) θαη ζηε
ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1. Οη δπγνί ζα
πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια δηάθαλνπ πιεμηγθιάο, ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια.

4.4. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΠΑΡΧΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ-ΓΔΗΧΖ
Ο πίλαθαο ζα θέξεη ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο ζα δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα
ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο. Ο δπγφο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην ήκηζπ ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ. Θα
ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο ηε ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν
γεηψζεσο θαη ζα ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ
κέξνο ηνπ εξκαξίνπ. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα.
Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ δηαθνπηηθνχ
πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη
κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηελ γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κέξσλ
ηνπ.
ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηψπεο) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αγσγφο
πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 𝐦𝐦𝟐 ζχκθσλα κε ην ΗΔC 60364-5-54.
Ζ κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα ζπλδένληαη ζε απηή
νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπδέηεξν.
4.5. ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΚΑΛΧΓΗΧΔΗ ΠΗΝΑΚΑ
Μέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC. Ζ κία
πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ
νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη κεγάιεο επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη
επαξθψο κε ηελ βνήζεηα γάληδσλ. Αγσγνί δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα.
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Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ηζρχνο ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη’ ειάρηζην ίζεο κε απηή ηνπ
δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο, ελδείμεσλ θαη απηνκαηηζκνχ
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,0 𝐦𝐦𝟐
Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο κε θαηάιιεια
ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδέηεξνπ) θαη δηαηνκήο ίζεο
ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο.
Οη ζπλδέζεηο πξνο ηνπο δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο, αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ παξεκβνιή
αλνμείδσηεο «ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο αζθαιηζηηθήο ξνδέιαο
(«γθξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθφριηνπ.
Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδηαο νλνκαζηηθήο ηάζεο σο εμήο: 400 VAC καχξν, 230 VAC – καχξν, 24 VDC γθξη ή θαθέ, θαιψδην νπδεηέξνπ – κπιε, θαιψδην γείσζεο - θίηξηλν ή
θίηξηλν/πξάζηλν.
Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θηλεηέο ηζρπξέο
κνλψζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ "Δπηθίλδπλν".
Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή πιαζηηθή πεξηηχιημε
ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ ζα θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ αγσγψλ, κε αλεμίηεια γξάκκαηα ή αξηζκνχο φκνηα κε ηα
ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Ζ αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη θαη ζηα ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα
ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο, απηφκαηνπο, δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκεο θηι.) θαη
ζηα δπν άθξα ησλ θαισδίσλ.
Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο
ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα.
4.6. ΤΝΓΔΔΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ
Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα εθνδηάδνληαη κε νξεηράιθηλνπο
αθξνδέθηεο («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο.
Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο, ελδείμεσλ
θαη απηνκαηηζκνχ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ θιεκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611, ζε ρψξν
εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηειηθή αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα.
Οη θιέκεο ζα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5𝐦𝐦𝟐 , κε δηαθξάγκαηα φπνπ είλαη απαξαίηεην
(π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο) θαη ζα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκα. Οη
θιέκεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ φπνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή παξφκνην) θαη φρη
απεπζείαο ζηνλ αγσγφ.
Σα ρξψκαηα ησλ θιεκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα: θιέκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 VAC θαη 230 VAC γθξη, θιέκα
ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 VDC θαη αλαινγηθψλ ζεκάησλ θφθθηλε, θιέκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ κπιε, θιέκα
ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε.
4.7. ΠΡΟΘΔΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΗΝΑΚΑ
Ο πίλαθαο ζα δηαζέηεη εζσηεξηθφ θσηηζηηθφ ζψκα κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 24VDC ην νπνίν ζα αλάβεη κε έλαλ
αλεμάξηεην δηαθφπηε επί ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα.
4.8. ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΠΔΓΗΟΤ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΔΠΗΣΖΡΖΖ
Σν Ζιεθηξηθφ Πεδίν Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε κειινληηθή ηνπ δηαζχλδεζε κε ζχζηεκα ηειεπηηήξεζεο (SCADA, BMS θηι.). πλεπψο, ζα πξέπεη ηα
ζεκαληηθά θαη θξίζηκα ςεθηαθά ζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη δηαζέζηκα θαη ζε
θιεκνζεηξέο (ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο, θαηάζηαζε δηαθνπηψλ θνξηίνπ, ιεηηνπξγίεο θαη ζθάικαηα ΖΕ θηι.) κε
ηελ θαηάιιειε γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πεδίνπ
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Δπηπξφζζεηα ηα ςεθηαθά πνιπφξγαλα ειέγρνπ ησλ απηφκαησλ κεηαγσγψλ θαη επηηήξεζεο ησλ Ζ/Ε ηνπ
Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα δηαζέηνπλ ζχξα RS485 θαη πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο (Modbus RTU, θηι) γηα ηελ απνζηνιή κεηξήζεσλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ (ηάζε, έληαζε θηι.) ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν.
4.9. ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΠΗΣΖΡΖΖ - SCADA

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη εθαξκνγή απηνκαηηζκνύ (hardware θαη software) θαηάιιειε γηα ζπιινγή
θαη επεμεξγαζία όισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ειεθηξηθώλ παξακέηξσλ κέζσ ζπζηήκαηνο SCADA έηζη
ώζηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή λα εθαξκόδεηαη Σειεπηηήξεζε ηνπ Μεηαγσγηθνύ Πεδίνπ. Ζ
πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ.
Ζ αλσηέξσ εθαξκνγή ζα πινπνηεζεί κέζσ PLC ηειεπηαίαο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ ζα
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε αλεμάξηεην ειεθηξηθφ πίλαθα ζην ρψξν ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξηθνχ
Τπνζηαζκνχ παξαπιεχξσο ηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο
ΓΔΖ-ΖΕ.
Μέζσ ηνπ PLC θαη ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην Ζιεθηξηθφ
Πεδίν Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ φπσο ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο,
θαηάζηαζε δηαθνπηψλ θνξηίνπ, ιεηηνπξγίεο, ζθάικαηα ΖΕ, κεηξήζεηο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ
(ηάζε, έληαζε θηι.) ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απεηθνλίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε νζφλε
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ην Ζιεθηξηθφ Πεδίν Υ.Σ.
απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζην PLC θαη ζηνλ ππνινγηζηή απεηθφληζεο.
Σν PLC ζα είλαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία κε εγθαηεζηεκέλν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην PLC γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο, ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζην PLC γηα ηελ επηθνηλσλία – αληαιιαγή
δεδνκέλσλ κε ην SCADA (ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ
SCADA γηα ηελ επνπηεία ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.
ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζα ππάξρεη κηκηθφ δηάγξακκα, ζην νπνίν ζα
απεηθνλίδεηαη ε θαηάζηαζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο θαη δηαθνπηψλ θνξηίνπ, ε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθνχ πεδίνπ Υ.Σ., ζθάικαηα ΖΕ, κεηξήζεηο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ (ηάζε,
έληαζε θηι.) πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε ζπζθεπή επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο κεηαγσγήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε, θαη επίζεο ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ
Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ
Ζ αιιαγή θαηάζηαζεο θάζε ζηνηρείνπ ζα εκθαλίδεηαη κε αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο θαη
ηαπηφρξνλν αλαβφζβεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, φπσο επίζεο εκθάληζε ερεηηθνχ
ζήκαηνο, κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ην ρξψκα ηνπ ζηνηρείνπ ζα ζηαζεξνπνηείηαη θαη ζα
αθπξψλεηαη ην ερεηηθφ ζήκα.
Όια ηα ζπκβάληα ζα θαηαρσξνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη εκεξνινγηαθά γηα δηάξθεηα
ελφο έηνπο.
Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ ηνπ PLC κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζα
θαηαζθεπαζηεί πίλαθαο κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ε
κνλάδα ηνπ PLC.
Σα πιηθά ηνπ PLC ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί
ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
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5. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
5.1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ ΦΟΡΣΗΟΤ
Οη ηειερεηξηδόκελνη κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο θνξηίνπ ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα έρνπλ ηα αθόινπζα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Σεηξαπνιηθνί (4P)



Σύπνπ 1-0-2, δειαδή κε δύν (2) ζέζεηο κεηαγσγήο 1-2 θαη κηα (1) ζέζε πιήξνπο δηαθνπήο 0.



Σειερεηξηδόκελνη κέζσ θηλεηήξα ηειερεηξηζκνύ 220-240VAC



Γπλαηόηεηα εθεδξηθνύ ρεηξνθίλεηνπ ρεηξηζκνύ κέζσ κεηαιιηθνύ πεξηζηξνθηθνύ ρεηξηζηεξίνπ
1-0-2.



Ολνκαζηηθήο έληαζεο ιεηηνπξγίαο 1600A (Rated operational current Ie AC21/AC22)
ζύκθσλα κε ηα ειεθηξηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο



Ηθαλόηεηα αληνρήο ζε έληαζε βξαρπθπθιώκαηνο 50kA (Rated short time withstand Icw).



Ολνκαζηηθήο ηάζεο κόλσζεο 1000V (Rated insulation voltage Ui) θαη νλνκαζηηθήο
θξνπζηηθήο αληνρήο ηάζεο 12KV (Rated impulse withstand voltage Uimp).



Ολνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 1000VAC θαη ζπρλόηεηαο 50 Hz.



Να δηαζέηεη βνεζεηηθή επαθή ζήκαλζεο ζέζεο θαη ζθάικαηνο ηνπ δηαθόπηε.



ύκθσλνη κε ηα πξόηππα EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3 θαη EN/IEC 60947-1-6.

Οη ηειερεηξηδόκελνη κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο ηζρύνο ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.2 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ ΗΥΤΟ
Οη απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα έρνπλ ηα αθόινπζα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:


Κιεηζηνύ ηύπνπ



Σξηπνιηθνί (3P)



Ολνκαζηηθήο έληαζε ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο (In ) 1250A, 1000A θαη 800A ζύκθσλα κε ηα
ειεθηξηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο.



Ρπζκηδόκελε ειεθηξνληθή πξνζηαζία από ππεξέληαζε 0,4÷1x In



Ρπζκηδόκελε ειεθηξνληθή πξνζηαζία από ζηηγκηαίν βξαρπθύθισκα 1÷10x In ((In =800A) θαη
1÷12x In ((In =1250A) θαη βξαρπθύθισκα κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 1÷10x In .



Ηθαλόηεηα δηαθνπήο ζε έληαζε βξαρπθπθιώκαηνο 70kA ζηα 380÷415V (Rated Ultimate
Short-Circuit Breaking Capacity Icu)



Ολνκαζηηθήο ηάζεο κόλσζεο 800V (Rated insulation voltage Ui) θαη νλνκαζηηθήο θξνπζηηθήο
αληνρήο ηάζεο 8kV (Rated impulse withstand voltage Uimp).



Ολνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 690 VAC θαη ζπρλόηεηαο 50 Hz.



Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (θύθινη ιεηηνπξγίαο) : 10000
[30]
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Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (θύθινη ιεηηνπξγίαο) : 2000



Να δηαζέηεη βνεζεηηθή επαθή ζήκαλζεο ζέζεο θαη ζθάικαηνο ηνπ δηαθόπηε.



ύκθσλνη κε ηα πξόηππα IEC 60947-2 θαη ΔΝ60947-2.

Οη απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.3. ΔΠΗΣΖΡΖΣΔ ΓΗΚΣΤΟΤ
Ο επηηεξεηήο δηθηχνπ (ηάζεο) ζα επηηεξεί ηηο παξακέηξνπο ησλ θάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ θαη ζα είλαη
θαηάιιεινο γηα ηξηθαζηθφ δίθηπν 3x400V κε νπδέηεξν.
Ο επηηεξεηήο δηθηχνπ ζα ειέγρεη ην δίθηπν γηα ζθάικαηα απφ ππέξηαζε, ππφηαζε, απψιεηα κηαο θάζεο ή
νπδεηέξνπ, ζα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε (led) θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθάικαηνο θαη ειεχζεξε ηάζεο κεηαγσγηθή
επαθή γηα ζήκαλζε ηεο αλσκαιίαο.

Ο επηηεξεηήο δηθηύνπ ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα έρεη ηα αθόινπζα ελδεηθηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Δχξνο κέηξεζεο 3x320-460 VAC θαη 185-265 VAC.



ηαζεξή ξχζκηζε ππφηαζεο 185/320V θαη ζηαζεξή ξχζκηζε ππέξηαζεο 265/460V.



ηαζεξή πζηέξεζε ξχζκηζεο ππφηαζεο/ππέξηαζεο 5%.



ηαζεξή ρξνλνθαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ηεο κεηαγσγηθήο επαθήο ζήκαλζεο
500ms (±20%).



Ολνκαζηηθήο ηάζεο κόλσζεο 400V θαη νλνκαζηηθήο θξνπζηηθήο αληνρήο ηάζεο 4kV.



Γπλαηόηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ κέζσ ζύξαο
πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο (Modbus RTU, θηι).



χκθσλνο κε ηα πξφηππα IEC 255-6, EN 60255-6, EN 61000-6-2 θαη EN 61000-6-4.

επηθνηλσλίαο

(RS485,

θηι.)

θαη

Οη επηηεξεηέο δηθηύνπ ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.4. ΦΖΦΗΑΚΑ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΝΑΚΑ
Σα ςεθηαθά πνιπφξγαλα κέηξεζεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε κέηξεζε ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ηξηθαζηθψλ
δηθηχσλ 3x400V κε νπδέηεξν θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παξνρήο πξνο ηα Φνξηία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) θαη ησλ παξνρψλ
ησλ Ζ/Ε.
Σα ςεθηαθά πνιπφξγαλα ζα είλαη ηχπνπ πίλαθα θαη θαηάιιεια γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα,
ζα δηαζέηνπλ νζφλε LCD γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, νπηηθέο ελδείμεηο (led) θαηάζηαζεο
ιεηηνπξγίαο, απεηθφληζεο θαη ζθάικαηνο, πιήθηξα ρεηξηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη δχν (2)
πξνγξακκαηηδφκελεο εμφδνπο γηα απνκαθξπζκέλε κέηξεζε θαηαλάισζεο ή σο έμνδνη ζπλαγεξκνχ.
Σα ςεθηαθά πνιπφξγαλα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ ζηηγκηαίσλ, ειάρηζησλ, κέγηζησλ θαη κέζνπ
φξνπ ηηκψλ ησλ κεηξνχκελσλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ.

Σα ςεθηαθά πνιπόξγαλα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ειεθηξηθώλ παξακέηξσλ ηνπ
δηθηύνπ: ηάζε θάζεο-θάζεο, ηάζε θάζεο-νπδεηέξνπ, ξεύκα θάζεο, ξεύκα νπδεηέξνπ, ζπρλόηεηα,
ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο, ηεο πξαγκαηηθήο – άεξγνπ - θαηλόκελεο ηζρύνο/ελέξγεηαο.
Σα ςεθηαθά πνιπόξγαλα ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα έρνπλ ηα αθόινπζα ελδεηθηηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:


Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230VAC ±10%, 45-65Hz
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Σύπνο δηθηύνπ: 3 θάζεηο θαη νπδέηεξνο (3x400V+Ν)



Μεηξνύκελε ηάζε εηζόδνπ 10-300VAC (L-N) RMS, 10-500VAC (L-L) RMS



Μεηξνύκελν ξεύκα εηζόδνπ 50mA-5A RMS



Δύξνο κέηξεζεο ηάζεο 10-500V (απεπζείαο), 10-250KV (κε Μ/ ηάζεο) θαη εύξνο κέηξεζεο
ξεύκαηνο: 50mA-5A (απεπζείαο), 50mA-6.000A (κε Μ/ ξεύκαηνο)



Δύξνο κέηξεζεο ζπρλόηεηαο: 20-90Hz



Αθξίβεηα κέηξεζεο ηάζεο ±0.5%, ξεύκαηνο ±0.5% θαη ζπρλόηεηαο ±0.2%.



Απεηθόληζε κεηξήζεσλ ζε νζόλε LCD ή LED.



Γπλαηόηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ κέζσ ζύξαο επηθνηλσλίαο (RS485, θηι.) θαη
πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο (Modbus RTU, θηι).



Πξνζηαζία ζπζθεπήο: Γηπιή κόλσζε, Καηεγνξία κέηξεζεο ΗΗΗ



Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0 … 50 °C



Βαζκόο πξνζηαζίαο: IP40



IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1.

Ζ κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιεισλ Μ/ έληαζεο ζηα θαιώδηα ησλ
θάζεσλ.
Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ςεθηαθνύ πνιπόξγαλνπ κέηξεζεο ζα γίλεηαη από κηθξναπηόκαηε αζθάιεηα
κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Σα ςεθηαθά πνιπόξγαλα κέηξεζεο πίλαθα ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.5. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΔΝΣΑΔΧ
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, θαηάιιεινη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελδεηθηηθψλ
νξγάλσλ (ακπεξνκέηξσλ) θαη ζηήξημε κε βίδεο ή ζε ξάγα.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε έληαζεο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη ζα
είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/EN 60044-1, θαη VDE 0414-44-1.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο ζα είλαη:


ρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ 1500/5A.



Κιάζε αθξίβεηαο 1%.



Σάζε ιεηηνπξγίαο 720VAC.



Σάζε δνθηκήο 3 kV AC (1min)



πρλφηεηα 50/60Hz



πλερήο ππεξέληαζε 1,2 𝐱 𝐈𝐧



ηηγκηαία ππεξέληαζε 60 𝐱 𝐈𝐧



Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -10...50°C

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν ηχπνο, ε ζρέζε
κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι.
[32]
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Οη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.6. ΦΟΡΣΗΣΔ ΤΧΡΔΤΣΧΝ ΖΕ
Οη θνξηηζηέο ησλ ζπζζσξεπηψλ ΖΕ ζα είλαη ηερλνινγίαο switching, κηθξνχ κεγέζνπο, ζπκπαγνχο (modular) θαη
αζθαινχο θαηαζθεπήο. Θα παξέρνπλ πςειφ ξεχκα θφξηηζεο θαη ζα έρνπλ άξηζην πεξηνξηζκφ ξεχκαηνο κέζσ
γαιβαληθά απνκνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλάδξαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ θαη ησλ ζπζζσξεπηψλ. Θα έρνπλ
πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο, ππεξζέξκαλζεο θαη αληίζηξνθεο πφισζεο θαη ζα δηαζέηνπλ αζθάιεηεο ζηελ
είζνδν θαη ζηελ έμνδν ηνπο.
Οη θνξηηζηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ζε πίλαθα (βηδσηνί ή ζε ξάγα), ζα δηαζέηνπλ
ελδεηθηηθά led ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ θαη ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ 230VAC/50Hz



Ολνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ 24VDC



Ολνκαζηηθφ ξεχκα εμφδνπ 10A

Οη θνξηηζηέο ζπζζσξεπηώλ ΖΕ ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.7. ΒΟΛΣΟΜΔΣΡΑ – ΑΜΠΔΡΟΜΔΣΡΑ ΠΗΝΑΚΑ DC
Σα βνιηφκεηξα γηα ηελ έλδεημε ηεο ηάζεο ζπζζσξεπηψλ ΖΕ θαη ηα ακπεξφκεηξα γηα ηελ έλδεημε ηνπ ξεχκαηνο
θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ΖΕ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα VDE0410. Θα δηαζέηνπλ ζηεγαλφ πεξίβιεκα, ζα
θέξνπλ δηάηαμε δηφξζσζεο ηεο κεδεληθήο ζέζεο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηε κεδεληθή ζέζε ζε εξεκία
θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα
Σα βνιηφκεηξα θαη ηα ακπεξφκεηξα ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Σχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ.



πλερνχο ηάζεο/ξεχκαηνο (DC).



Πεξηνρή κέηξεζεο 0...30VDC θαη 0...15A.



Κιάζε αθξίβεηαο 1%.



πλερήο ππεξθφξηηζε 20% ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο.



Γηαζηάζεσλ 60mm x 60mm ή 72mm x 72mm.

Σα βνιηόκεηξα θαη ακπεξόκεηξα DC πίλαθα ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.8. ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΡΑΓΑ
Οη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz), νλνκαζηηθήο έληαζεο 6A, 10A
θαη 16A θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ αζθαιεηψλ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα
γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC 408 θαη IEC 449-1.
Οη δηαθφπηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ολνκαζηηθή ηάζε 230/400V



Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50Hz.



ηάζκε κφλσζεο 500V.



Ηθαλφηεηα βξαρπθπθιψζεσο >4,5kA.
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Μεραληθή αληνρή 300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο



Ζιεθηξηθή αληνρή 30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο.

Οη δηαθόπηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.9. ΜΗΚΡΟΑΤΣΟΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΗΔ ΡΑΓΑ
Οη κηθξναπηφκαηεο αζθάιεηεο ξάγαο ζα είλαη κνλνπνιηθέο, δηπνιηθέο ή ηξηπνιηθέο (400/230 V – 50 Hz), νλνκαζηηθήο
έληαζεο 6A, 10A θαη 16A θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα
γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Σν θέιπθνο ησλ
κηθξναπηφκαησλ αζθαιεηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Κάζε πφινο ζα
πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν,
γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν
θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο.
Οη κηθξναπηφκαηεο αζθάιεηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/ΔΝ 60947-2 θαη IEC/ΔΝ 60898.
Οη κηθξναπηφκαηεο αζθάιεηεο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Ολνκαζηηθή ηάζε 230/400V



Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50Hz.



ηάζκε κφλσζεο 500V.



Ηθαλφηεηα βξαρπθπθιψζεσο >4,5kA.



Ολνκαζηηθή θακπχιε C



Ζιεθηξηθή αληνρή 20.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο.

Οη κηθξναπηόκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.10. ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟΗ
Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη ειεθηξνλφκνη (ξειέ) ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC 60947-1.
Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνεζεηηθψλ ηειερεηξηδφκελσλ ειεθηξνλφκσλ ζα είλαη:


Σνπνζέηεζε ζε ξάγα.



Βάζε βηδσηνχ ηχπνπ.



Άθαπζην πιαζηηθφ πεξίβιεκα.



Γχν (2) κεηαγσγηθψλ επαθψλ.



Ολνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ πελίνπ 24VDC.



Ολνκαζηηθή έληαζε επαθήο 10A.



Γηειεθηξηθή αληνρή επαθψλ 1000V, πελίνπ-επαθψλ 2000V



Υξφλνο δεχμεο/δηαθνπήο 10ms



Μεραληθή δηάξθεηα δσήο 10.000.00 ιεηηνπξγίεο

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδόκελνη ειεθηξνλόκνη ζα είλαη γλσζηνύ επξσπατθνύ ή ακεξηθάληθνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηύπνη ABB, Hager, Merlin Gerin, Siemens ή ηζνδύλακν.
5.11. ΚΑΛΧΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
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Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απηνκαηηζκνύ, ησλ θπθισκάησλ
ειέγρνπ θαη ηε ζύλδεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη ηύπνπ H07V-K εύθακπηα,
πνιύθισλα από ράιθηλα ζύξκαηα, κε κόλσζε PVC, ηάζεο ιεηηνπξγίαο 450/750V, νλνκαζηηθήο
δηαηνκήο 1,5mm² θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN/VDE 0281 θαη HD21. ηα άθξα
ηεξκαηηζκνύ θαη ζύλδεζεο ησλ θαισδίσλ ζα ηνπνζεηεζνύλ κε κεραληθή ζύζθημε νξεηράιθηλνη
αθξνδέθηεο θαηάιιειεο δηαηνκήο αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ θαη δαθηύιηνη ζήκαλζεο.
6. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ
Σν ειεθηξηθφ πεδίν θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδνληαη
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί θαη ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο
Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία ηηο δνθηκέο
ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα πξνβεί, γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί.
Οη δνθηκέο έγθξηζεο ηνπ πεδίνπ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο IEC θηι. θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ
ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ ηνπ πίλαθα.
Σν πεδίν ζα πξέπεη λα ππνζηεί θαη’ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60439-1
πνπ θαιχπηεη ζχλνια δηαηάμεσλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ Υ.Σ. θαη ζα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ
θαη ειέγρσλ:
Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο.
Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα.
Γνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο.
Γνθηκή σο πξνο γε.
Γνθηκή κφλσζεο.
Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο.
Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ κεξψλ
Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ.
 Γνθηκή ειεθηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπζθεπψλ θαη καλδαιψζεσλ.
 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο πίλαθα
 Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πίλαθα θαη ζρεδίσλ «Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ»

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηε ζέζε ηνπ πεδίνπ ζε ιεηηνπξγία ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ
κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
7. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ – ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πεδίνπ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηα ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηά ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα
παξαδψζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ πεδίνπ θαζψο επίζεο θαη πιήξε
ζεηξά θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ειεθηξνινγηθψλ δηαγξακκάησλ.
Ο Αλάδνρνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηε ιεηηνπξγία, ην ρεηξηζκφ θαη
ηε ζπληήξεζε ηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ.

8. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΓΓΤΖΖ
[35]
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Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ην Ζιεθηξηθφ Πεδίν Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ
ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηα δχν (2) πθηζηάκελα Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε θαη ηα
Πεδία Υακειήο Σάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ειέγρνπο γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο
ΓΔΖ-ΖΕ.
Ο Αλάδνρνο ζα δειψζεη ππεχζπλα φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζθεξφκελν Ζιεθηξηθφ Πεδίν Υ.Σ.
απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε γηα θάζε βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθφ
ρεηξηζκφ, ακέιεηα ή άιιε εμσηεξηθή αηηία. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα θαιχπηεη πιηθά θαη εξγαζία πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ.
Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ.
απηνκαηηζκνχ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ γηα δέθα (10) έηε.

9. ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΓΗΟΤ
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ.
απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο ηξνθνδόηεζε ησλ
Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δε ζα πξέπεη λα
ππεξβεί ηηο δύν (2) εκέξεο. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ άββαην
θαη Κπξηαθή θαη ζα είλαη εκέξεο εθηόο γεληθήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη έγθαηξα λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αθξηβνύο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ,
θαζώο ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ηνπ έξγνπ σο πηζαλά ρξνληθά δηαζηήκαηα εγθαηάζηαζεο ηνπ πεδίνπ
νξίδνληαη ηα εθηόο γεληθήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αββαηνθύξηαθα.
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη εθηόο ηεο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνύ
Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ λα παξάζρεη ζε έγθαηξν ρξόλν ηνλ εμνπιηζκό
(πξνζσξηλό ΖΕ θαη πξνζσξηλό κεηαγσγηθό πεδίν) θαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
αθνινύζσο.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ε πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ερνκνλσκέλνπ
εθεδξηθνύ Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο ζπλερνύο ηζρύνο 500KVA –230/400V, θαηάιιεινπ γηα
ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ην νπνίν ζα εθθηλεί απηόκαηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ΓΔΖ
θαη ζα αλαιακβάλεη ηα Φνξηία Αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απηόκαηα εθόζνλ απαηηεζεί.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ε πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε πξνζσξηλνύ
κεηαγσγηθνύ πεδίνπ ΓΔΖ-ΖΕ ζην ρώξν ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξηθνύ Τπνζηαζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ πεδίνπ γηα λα αλαιάβεη ηα Φνξηία Αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ απηόκαηα εθόζνλ απαηηεζεί.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ε δηαζύλδεζε ηνπ πξνζσξηλνύ εθεδξηθνύ ΖΕ θαη ηνπ πξνζσξηλνύ
κεηαγσγηθνύ πεδίνπ κε ηα Πεδία Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ Ννζνθνκείνπ κε θαιώδηα θαηάιιειεο
δηαηνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαηηνύκελεο εξγαζίαο. Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηηο αλσηέξσ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο ζα είλαη πνηόηεηαο ΝΤΤ, κνλνπνιηθά θαη νη δηαηνκέο απηώλ
ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ βάζε ησλ κεηαθεξόκελσλ θνξηίσλ θαη ζε ζπλάξηεζε
ηνπ κήθνπο ησλ θαισδίσλ.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ε απνζύλδεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσξηλνύ ΖΕ, ηνπ
πξνζσξηλνύ κεηαγσγηθνύ πεδίνπ ΓΔΖ-ΖΕ θαη ησλ πξνζσξηλώλ θαισδηώζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ
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εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ πεδίνπ θαη εθόζνλ απηό έρεη ηεζεί ζε πιήξε θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία.
Ο Αλάδνρνο ζε ζπλελλόεζε θαη ππό ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
απαξαίηεηεο ππνδνκήο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνθνδόηεζε ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο (ΓΔΖ-ΖΕ) ηνπ
Ννζνθνκείνπ κέζσ ηνπ δηθηύνπ ΓΔΖ θαη ηνπ πξνζσξηλνύ εθεδξηθνύ Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ Απηόκαηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ
Υ.Σ. ειέγρνπ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ.
ηα αλσηέξσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνζσξηλήο δηαζύλδεζεο
πνπ ζα απαηηεζνύλ ώζηε ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηα Γ.ΠΥ.Σ. λα
ηξνθνδνηείηαη αζθαιώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ Απηόκαηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ
Υ.Σ.
πγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο θαη ζπλδέζεηο
κεηαμύ:




Πξνζσξηλνύ κεηαγσγηθνύ πεδίνπ κε πξνζσξηλό ΖΕ
Πξνζσξηλνύ κεηαγσγηθνύ πεδίνπ κε πεδία Υ.Σ. ΓΔΖ ηνπ Τπνζηαζκνύ
Πξνζσξηλνύ κεηαγσγηθνύ πεδίνπ κε πεδία Υ.Σ. ΓΔΖ-ΖΕ ηνπ Τπνζηαζκνύ

Όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνύ
Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν,
ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αδηάθνπηε θαη αζθαιήο ηξνθνδόηεζε ησλ Φνξηίσλ Αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλώζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξηθνύ Τπνζηαζκνύ
ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επηηόπνπ επίζθεςε ζην ρώξν ηνπ Κεληξηθνύ Τπνζηαζκνύ, λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ
εξγαζηώλ θαη λα ιάβεη βεβαίσζε επίζθεςεο θαη ελεκέξσζεο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ έσο θαη ηξεηο (3) κέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. απηνκαηηζκνύ ΖΕ
θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
10. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη,
επί πνηλή απφξξηςεο:


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



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

Σα θαηαηηζέκελα prospectus θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο ζα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ,
ή εθηππψζεηο απφ επίζεµεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ
νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη
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επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο
πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ ∆εµνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.


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

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


Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.



Σελ παξερφµελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπσο απηή δεηείηαη απφ ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

11. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 ζηε Μειέηε, Δγθαηάζηαζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε Ζιεθηξηθψλ
Πηλάθσλ
Υακειήο
Σάζεο,
Ζιεθηξνπαξαγσγψλ
Εεπγψλ,
Ρνεθφξσλ
Αγσγψλ
θαη
γεληθφηεξνπ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζηηο Οηθνδνκηθέο Δξγαζίεο γηα ησλ εγθαηάζηαζε απηψλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ζηε κειέηε, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη
ηερληθή ππνζηήξημε Απηφκαησλ Ζιεθηξηθψλ Πεδίσλ Υ.Σ. Διέγρνπ ΖΕ θαη Μεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ θαηαζέηνληαο
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ίδην ή αληίζηνηρν κε ηνλ
πξνζθεξφκελν Απηφκαην Ζιεθηξηθφ Πεδίν Υ.Σ. Διέγρνπ ΖΕ θαη Μεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηηήξεζεο (PLC-SCADA) ζε αληίζηνηρα έξγα, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηαζέηνληαο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπ Απηφκαηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ Υ.Σ. Διέγρνπ ΖΕ θαη Μεηαγσγήο ΓΔΖΖΕ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001.

Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Απηόκαηνπ Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ Υ.Σ. Διέγρνπ
ΖΕ θαη Μεηαγσγήο ΓΔΖ-ΖΕ ζα είλαη γλσζηνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ επξσπατθήο ή ακεξηθάληθεο
ρώξαο πξνέιεπζεο, κε ζπλερή παξνπζία επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ (ηερληθή ππνζηήξημε, πώιεζε,
αληαιιαθηηθά θηι.) ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα.
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ην έξγν ρξεζηκνπνηώληαο εμνπιηζκό από ηνλ ειάρηζην δπλαηό αξηζκό
θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ γηα ιόγνπο θαηαζθεπαζηηθήο αμηνπηζηίαο, νκνηνκνξθίαο θαη επθνιίαο
κειινληηθά ζηελ αλεύξεζε αληαιιαθηηθώλ. Δηδηθά όινη νη πξνζθεξόκελνη ηειερεηξηδόκελνη
κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο θνξηίνπ θαη απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο ηνπ πεδίνπ ζα είλαη ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαγνξεύεηαη ζαθώο ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (κάξθα, ηύπνο, θσδηθόο θηι.) όπσο απηόο έρεη δηαηππσζεί ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ.
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Ο κέγηζηνο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία νξίδεηαη ζε έμη (6)
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη κφλν κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη αθξηβέο
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, έιεγρνο, δνθηκέο,
εγθαηάζηαζε-παξάδνζεο-ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ Απηφκαηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη κφλν
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
πγθεθξηκέλα, ε νξηζηηθή ζρεδίαζε ηνπ Απηφκαηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ, ε επηινγή θαη ε παξαγγειία ησλ πιηθψλ
πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Απηφκαην Ζιεθηξηθφ Πεδίν ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, πξηλ ν Αλάδνρνο πξνρσξήζεη ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ.
Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ Απηφκαηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθφζνλ ε θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία απηνχ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο ε Σερληθή
Τπεξεζία ζα εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζην Ννζνθνκείν δηακνξθψλνληαο απφ θνηλνχ κε ηνλ
Αλάδνρν ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Απηφκαηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη
(20) εκέξεο πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην Ννζνθνκείν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνεηνηκαζία
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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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 ηε βέιηηζηε ζρέζε
πνηφηεηαο-ηηκήο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ & ΠΛΡΔΙΔΠΡΥΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΔΓΗΝ Σ.Ρ. ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΖΕ ΘΑΗ ΚΔΡΑΓΥΓΖΠ ΓΔΖ-ΖΕ
ΝΚΑΓΑ

ΝΚΑΓΑ
Α‟

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΒΑΘΚΝΙΝ
ΓΗΑ
ΘΟΗΡΖΟΗΝ
 (Θi)
100-120

Κνλάδα Απηνκαηηζκνχ-Ξαξαθνινχζεζεο ΖΕ §3 , §3.1 , §3.2 , §3.3 ,
§3.4 , §3.5
Ξεξηγξαθή θαη Ξξνδηαγξαθέο Ξίλαθα §4 , §4.1 , §4.2 , §4.3 , §4.4 , §4.5
, §4.6 , §4.7
Ξεξηγξαθή θαη Ξξνδηαγξαθέο Ξίλαθα §4.8 , §4.9 - Γηαζχλδεζε Ξεδίνπ

100-120

5%

100-120

10%

100-120

5%

100-120

20%

Ξξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθνχ ιηθνχ §5.3 , §5.4 , §5.5 , §5.6 , §5.7 ,
§5.8 , §5.9 , §56.10 , §5.11
ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Α‟

100-120

10%

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Ζιεθηξηθνχ Ξεδίνπ §6 - Θαηαζθεπαζηηθά Πρέδηα –
Ξηζηνπνηεηηθά - Δθπαίδεπζε §7
Ππληήξεζε - Δγγχεζε §8 – Γηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
Δθηέιεζε Δξγαζηψλ Δγθαηάζηαζεο Ξεδίνπ §9
Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο Δθηέιεζεο Έξγνπ §11 - Σξφλνο Ξαξάδνζεο

100-120

5%

100-120
100-120
100-120

15%
5%
10%

Ρερληθή Ξεξηγξαθή §2

κε Πχζηεκα Ρειεπηηήξεζεο – Πχζηεκα ηειεπηηήξεζεο Scada
Ξξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθνχ ιηθνχ §5.1 , §5.2 – Ρειερεηξηδφκελνη
κεηαγσγηθνί δηαθφπηεο θνξηίνπ – Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο

ΝΚΑΓΑ
Β‟

Έξγνπ

ΠΛΡΔΙΔΠ
ΡΖΠ
ΒΑΟΡΖΡΑ
Π (Πi)
10%

60%

Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο Δθηέιεζεο Έξγνπ §11 - Απνδεδεηγκέλε Ρερληθή

πνζηήξημε απφ Δπίζεκν Αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα
ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Β‟

5%
40%

ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑΠ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο
ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο, δειαδή ηνπ ιφγνπ Π.Ρ.Ξ / Π.Β, φπνπ
Π.Ρ.Ξ.: Ππγθξηηηθή Ρηκή Ξξνζθνξάο, πνπ ιακβάλεηαη ε Ρηκή Ξξνζθνξάο.
Π.Β. : Ππλνιηθή Βαζκνινγία, πνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν Π.Β. =
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Π1xΘ1 + Π2xΘ2 + …+ ΠnxΘn, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ βαζκνινγίαο & ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (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: Α.Ξαξαζηαηίδνπ
- Ρειέθσλν: +30 213 2088724
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [prom@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 ηνπ πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηψλ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (CPV:31200000-8) γηα έμη
κήλεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο»
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [………………………]
- 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 26/2018]

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 αξκφδηνηi:
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ
ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία
επηρείξεζε;
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 πεξίπησζεΚΝΛΝ εθφζνλ

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

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

δ) [] Λαη [] Όρη

απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 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, αλαθέξεηε:

ε) [] Λαη [] Όρη

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

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

[] 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 ΦΟΡΔΧΝiv(παξαιείπεηαη)
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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 θαηαδίθεοv
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:

1.

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvi·

2.

δσξνδνθίαvii,viii·

3.

απάηεix·

4.

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοx·

5.

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxi·

6.

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxii.

Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxiii 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 ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xiv
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxv:
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:

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):
[……][……][……][……]xvi
Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xvii;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxviii:

[47]

[] Λαη [] Όρη

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

Ξιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

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

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 ηειεζίδηθε 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; Γηεπθξηλίζηε:
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 ;xx

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

[] Λαη [] Όρη

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxiii, 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
ζχκβαζεοxxiv;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxv 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:

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
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ

[] Λαη [] Όρη

[...................…]
[] Λαη [] Όρη

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

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά,
(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
αλαθέξεηε:

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

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά,
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα (παξαιείπεηαη)

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
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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
1) Κφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη δεκφζηεο
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxvii, 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
ηδησηηθνχοxxviii:
2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxxix, 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:

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

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

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 ειέγρσλxxx
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)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:

[] Λαη [] Όρη

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

β) [……]
[……]
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8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

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

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 ππεξγνιαβίαοxxxi 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
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

[....……]

[] Λαη [] Όρη

[] Λαη [] Όρη

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

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
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

[] Λαη [] Όρη

ειεθηξνληθά,
[….............................................]

(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
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

πνηφηεηαο

θαη

πξφηππα

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:

Δάλ ε ζρεηηθή
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

Απάληεζε:
[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

ειεθηξνληθά,

(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:

Δάλ ε ζρεηηθή
αλαθέξεηε:

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

[] Λαη [] Όρη

[……] [……]

ειεθηξνληθά,

(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)
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή
θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα
πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
, 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 δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ
θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ
νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
πεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο

ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα
λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ

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 νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ 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”.
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.".
[59]
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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 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)
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
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxviii.
Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
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
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xli.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xlii.
Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο
θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
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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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II. - ΥΔ∆ΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
ΝλνµαζίαΡξάπεδαο: Θαηάζηεµα:

(∆/λζε νδφο- αξηζµφο Ρ.Θ. – FAX)

Ζµεξνµελία Έθδνζεο:
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.
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)

[62]

ΑΔΑ: ΩΦΓ34690ΩΣ-ΓΥ4

18PROC002836179 2018-03-21

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

ΠξνζθεξόκελνΔίδνο/ππεξεζί
α

1

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

ΣηκήΜνλάδα
ο

2
3
4

[63]

Μεξηθόύλνιν
(πιένλ ΦΠΑ)

Πνζνζηό
ΦΠΑ

ύλνιν
δαπάλεοκ
ε ΦΠΑ

Κσδηθόο
Παξαηεξεηε
ξίνπΣηκώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

Θαηαρσξηζηέν ζην ΘΖΚΓΖΠ

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

Πχκβαζε Ξ. Αξ. Φ26/2018

Πχκβαζε
Ξνζνχ ΣΣΣΣΣΣΣ € Ξιένλ ΦΞΑ
Γηα ηελ αλάζεζε
«Αληηθαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ
θαηαξηίζεσο Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Ρφπνο
ζπκβάζεσο:
Γηάξθεηα ζχκβαζεο:

Έμη κήλεο

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ………............................. ηνπ έηνπο .............., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελφο
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεχζπλζε :
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.
: 115 27
Ξεξηνρή
: Αζήλα
Ρει. Δπηθνηλσλίαο:
2132088724
Email
: prom@hippocratio.gr Φαμ
: 2132088716
Α.Φ.Κ :
999332732
Γ.Ν..
: ΗΒ΄ΑΘΖΛΥΛ
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θα Αλαζηαζία Κπαιαζνπνχινπ Γηνηθήηξηα, θαη ην νπνίν ζην
εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»
θαη αθεηέξνπ
Ζ εηαηξεία _________________κε δηαθξηηηθφ ηίηιν _______________
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 Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη
[64]
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Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ 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.
πεξεζία: Αληηθαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο:
Ζκέξα:

Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.

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 ππεξεζίαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ξξνζθνξά: ε απφ …………………….. 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 Αλαδφρνπ, 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 «Αληηθαηάζηαζε πεδίνπ κεηαγσγήο θαη ρεηξηζηεξίσλ γελλεηξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ». Ζ πεξεζία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο από Φ26/2018 δηαθήξπμεο θαη ηελ
ππ‟ αξηζκ. .. ............................... απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο νξίδεηαη ζε έμη κήλεο.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Νπδεκία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ επηηξνπή ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΧΔΙ – ΔΚΠΣΧΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Αλ ην έξγν παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε κε
αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ 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.
[65]
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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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, 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
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.
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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 ηνπ, έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε
λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιήςε απνθάζεσλ.
Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη,
δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζχκβαζεο.
Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα
Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ
νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν 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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο 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 Αλαδφρνπ θαζ‟
νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Υο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ
δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ν Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή.
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Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, 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 Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη
ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο 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 Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο, 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 Αλδφρνπ, δηαθνξεηηθά,
κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο ηεο Πχκβαζεο πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη
ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 (γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ) ηνπ Λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡO 12. ΔΚΥΧΡΗΗ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ
Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Θαη‟ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα
εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε:
α) φηαλ παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο
ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.
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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 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
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