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1.

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Τθλζφωνο
Φαξ
Ιλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ
ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9
ΦΛΩΛΝΑ
53100
23853/50266
23850/22175
sprom@nosflorinas .gr
ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ
www.florinahospital.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
είναι ΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ και ςτθν 3
ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Ι κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ:
 ςτο πρόγραμμα Διαφγεια (https://diavgeia.gov.gr)
 ςτο ΚΙΜΔΙΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)
β)

 ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου www.florinahospital.gr
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα
διεφκυνςθ και τθλζφωνο.

1.2
τοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. «ΦΛΩΛΝΑΣ ».
Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ βαρφνουν τον Κ.Α.Ε: 0419, ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα.
1.3
υνοπτικι Περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων (DPO) για
τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ εναρμόνιςθσ του Γ.Ν. «ΦΛΩΛΝΑΣ »με το ΓΚΡ-GDPR/2016/679 τθσ Ε.Ε.
Θ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 722000007.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% ,
προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 10.080,65€ .
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ παροφςασ μζχρι τρεισ (3) μινεσ
από τθ λιξθ τθσ με απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν.ΦΛΩΛΝΑΣ », με τισ αντίςτοιχεσ προςφερόμενεσ τιμζσ του Αναδόχου
και το ίδιο φυςικό αντικείμενο.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ.
1.4
Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 Του Ν.4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ- Νζα εταιρικι μορφι –
Σιματα – Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ
Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία (ΛΚΕ)
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε,
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα
 Του άρκρου 21 του Ν. 3871/2010 (Αϋ 141), «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (περί ανάλθψθσ
υποχρεϊςεων).
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ”,
 του Ν 3580/2007 « Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
 Τθσ υπ' αρικ. 08/31.05.2010 (B' 777) απόφαςθσ τθσ Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ περί όρων και
κανόνων λειτουργίασ και προχποκζςεων δθμοςιότθτασ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν όλων των ειδϊν του άρκρου
10 του ν. 3580/07.
 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
όπωσ ιςχφει ςιμερα
 του Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ.
Αϋ 256/2-11-2001), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει.
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7
και 13 ζωσ 15,
 Τθσ υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/2009 ΚΥΑ (Βϋ 2198) *Εναρμόνιςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ
«Ρερί Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων»+.
 Του άρκρου 24 του Ν.2198/1994 (Α’ 43) «Ραρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ»,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
 Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 146/2003/ΦΕΚ 122/21-05-2003 και του Ν.3329/2005 άρκρο 31, παρ.1,2,ςχετικά με τθν
τιρθςθ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ και των Λογαριαςμϊν Τάξεωσ και Δθμοςίου Λογιςτικοφ για τα νοςοκομεία του
ΕΣΥΚΑ.
 Τθν αρικμ 91/15-4-2019 κεμα 9 με ΑΔΑ 6Σ4046907Λ-ΦΜΑ.Aπόφαςθ του Δ.Σ περί ζγκριςθσ διενζργειασ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
 Τθν προυπολογιηόμενθ ςυνολικι δαπάνθ 12.500,00€ για το Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ )
Ο
 Τθν αρικ.πρωτ. 91/5-5-2019 <ΑΔΑ 61 946907Λ-ΤΔ1> .Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ν.ΦΛΩΛΝΑΣ ».

1.5
Προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 23/5/2019 θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 14.00 μ.μ.
Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 24/5/2019 ..θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 10.00π.μ. ςτο
Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι.
Σε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ
αποςφράγιςθ μετατίκεται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κα αναρτθκεί ςτον
ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
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Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.
1.6
Δθμοςιότθτα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςτο πρόγραμμα Διαφγεια και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου,
www.florinahospital.gr
1.7
Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
.
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
2.1

Γενικζσ Πλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ παροφςα διακιρυξθ 18 /2019 με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
2.1.2 Παροχι Διευκρινίςεων
Τυχόν διευκρινίςεισ και επιπλζον πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν ςτο τθλ. 2461352727 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
2.1.3 Γλϊςςα
Οι προςφορζσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ι να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.2
Δικαίωμα υμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα,
ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν.
2. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.3
Κριτιρια Ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά
βάςει τθσ τιμισ.( XAMHΛOTEΡH TIMH )
2.4

Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν
προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γ.Ν. «ΦΛΩΡΙΝΑ », μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα επί ποινι απόρριψθσ:
(α) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» ςε δφο αντίτυπα ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ
ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
β) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςε δφο αντίτυπα ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
(γ) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε δφο αντίτυπα ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθ Υπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία
και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται από τθ Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Ο προςφζρων ςθμαίνει με ςχετικι διλωςθ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι
του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ,
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Προςφορά
του………………………………………..
για τθν Ανάκεςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων (DPO) για τον ζλεγχο και
παρακολοφκθςθ τθσ εναρμόνθςθσ του Γ.Ν.» ΦΛΩΡΙΝΑ » με το ΓΚΠ-GDPR/2016/679.
με αρικμ. διακ. 18 /2019
Ανακζτουςα Αρχι το Γ.Ν. « ΦΛΩΡΙΝΑ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν 23/5/2019 και ϊρα
2.00 μ.μ.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν ςε πρωτότυπο και αντίγραφο, επί ποινι απόρριψθσ τα εξισ:

Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του Ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από το άρκρο 107 του Ν. 4497/2017).
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων
αποκλειςμοφ των άρκρων 73, 74 και τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 75 του Ν. 4412/2016 για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.


Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι των
άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , ςτθν οποία κα δθλϊνεται:








Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων οι
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.
Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.
Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ
Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ
Να αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) θ ανωτζρω
υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.

Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό
τουσ, το υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Σεχνικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ τεχνικϊν προςφορϊν
Στον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα
πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο) το ςφνολο των κατατικζμενων εγγράφων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει:
 Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχονταμε τθν οποία κα δθλϊνει: α) θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα
τουλάχιςτον 180 θμερϊν, β) ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου του αντικείμενου του διαγωνιςμοφ.
 Σθν τεχνικι προςφορά
 Πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςυμμόρφωςθ προσ τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
 Αντίγραφο τθσ οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

2.4.5

Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Στον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα
πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινι
απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με
το υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα II τθσ διακιρυξθσ:
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ ςφμφωνα με τον αφξοντα αρικμό των
ειδϊν .
Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε τρία δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τζταρτο δεκαδικό ψθφίο είναι
ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό
τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγεται κάκε είδοσ. Σε περίπτωςθ
δε που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .
Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ δφναται να απορριφκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι μόνο εάν τα παρεχόμενα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του ςυμμετζχοντα Οικονομικοφ φορζσ, δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό
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επίπεδο τθσ τιμισ, λαμβανομζνων υπόψθ των ςτοιχείων που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 88 του
Ν. 4412/2016.
Ο κωδικόσ με τθν τιμι παρατθρθτθρίου τιμϊν και τον κωδικό ΕΚΑΡΤΥ ανά προςφερόμενο είδοσ είναι υποχρεωτικό
να αναγράφονται ςτθν οικονομικι προςφορά.
Κατ’ εφαρμογι το άρκρου 13 του Ν. 3918/2011 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παρ. 1 του άρκρου 14
του Ν. 4052/2012, κα γίνει ςφγκριςθ των τιμϊν των οικονομικϊν προςφορϊν με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν.
Προςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ οι οποίεσ υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν ι
τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Σα δθμόςια ζγγραφα τθσ προςφοράσ μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενϊ τα
ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν
προθγουμζνωσ μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τθσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά το νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο ( άρκρο 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και άρκρο 80 του ν. 4412/2016
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από το άρκρο 107 του Ν. 4497/2017). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δε χρειάηονται
βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ και φζρουν θμερομθνία ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από
τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 (ζξι) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν
από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε
κάκε περίπτωςθ, προςφορά ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 4412/2016.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1
Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, από τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Οι δικαιοφμενοι ζχουν το δικαίωμα να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, να λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των
τιμϊν που προςφζρκθκαν.
Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
α) αποςφραγίηεται και μονογράφεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Πλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, υπογράφονται ανά φφλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το
παραπάνω όργανο.
β) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
γ) μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι φάκελοι
των οικονομικϊν προςφορϊν.
Σο αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και βϋ οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν
προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
Θ υποβολι μίασ και μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ (άρκρο 117 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςωρινό προμθκευτι με
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του
αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ . Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το άρκρο 90 ν. 4412/2016.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.2
Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (“προςωρινό προμθκευτι”), να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.
4250/2014 όλων των παρακάτω δικαιολογθτικϊν ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου
75,ςφμφωνα με το άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από το άρκρο 107 του Ν.
4412/2016.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ και είναι τα εξισ:

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι
ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ –μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
τθν παράγραφο 7 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα παρακάτω πρόςωπα:
- Στισ περιπτϊςεισ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και
προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε., Ε.Ε.) κατατίκεται και για τουσ διαχειριςτζσ.
- Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) κατατίκεται για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και για όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
- Στισ περιπτϊςεισ των Συνεταιριςμϊν για τα μζλθ του Δ.Σ
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2. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιµελθτθρίου ι ΓΕΜΗ µε το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα
ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τουσ, το οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςµοφ.
3. Tα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον
καταςτατικό κατά περίπτωςθ Φ.Ε.Κ., ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και
ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόςωπα
που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ
αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε
άλλου νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ που ςτθν χϊρα του υποψθφίου αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ,
να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ
βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ.
4. Φορολογικι ενθµερότθτα του διαγωνιηόµενου από τθν αρµόδια Οικονοµικι Εφορία τθσ διοικθτικισ
περιφζρειασ εγκατάςταςισ του ι θλεκτρονικά από το taxis net, όπου κα φαίνεται ότι είναι ενιµεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ ι ότι ζχει υπαχκεί ςε ρφκµιςθ και θ οποία είναι εν ιςχφ κατά τθν θµζρα διενζργειασ
του διαγωνιςµοφ.
5. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι Αρχι, από το οποίο κα προκφπτει ότι ο
ςυµµετζχων είναι ενιµεροσ κατά τθν θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταµεία κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ
ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ µε οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και για τουσ εργοδότεσ του οικονομικοφ
φορζα.
6. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν τθν
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και
επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, εξυγίανςθσ, ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι.
Αν το κράτοσ –μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι
το πιςτοποιθτικό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν.4412/2016 το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ,
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό
προμθκευτι να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ
ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα
από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ
ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ
ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
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κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
προμθκευτι.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3
Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον Ανάδοχο με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, αποκλειςτικά
βάςει τθσ τιμισ, προςφορά.
Θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Δ.Σ. του Γ.Ν. «ΦΛΩΛΝΑΣ » και κα
ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με κάκε πρόςφορο τρόπο επί αποδείξει.
Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ.
Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν.4412/2016 και ιςχφει για ζνα ζτοσ από
τθν υπογραφι τθσ. Θ Σφμβαςθ που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν,
καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθ Διακιρυξθ, κατά φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και
κατιςχφει αυτϊν πλθν καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν
ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, ο υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ
και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό 5%
επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00€) ευρϊ (άρκρο 72
του Ν. 4412/2016).
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106.
Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν
Ρροςφορά του Ρρομθκευτι, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ
το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.
Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων, ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του,
δεςμεφονται ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν ακζμιτα,
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ άλλα και μετά τθ λιξθ αυτισ.

Η ςφµβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε (άρκρο 202 ν. 4412/16) όταν:
α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα, ι εάν αυτι που παραδόκθκε ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, υπολείπεται
τθσ ςυμβατικισ, κατά µζροσ που κρίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ωσ αςιµαντο.
β. Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
γ.
Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ.
δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα µζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.
3.4
Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά τθσ
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται με τθν προςφορά του ι με
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ, Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι
από το αποφαςίηον όργανο.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθσ τθσ ζνςταςθσ.
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3.5
Ματαίωςθ Διαδικαςίασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ,
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε
το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1
υμβατικό Πλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.2
Τπεργολαβία
Ο Ρρομθκευτισ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του
ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα,
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν
εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί
ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ
του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.

4.3
Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 .

4.4
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016,
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 1του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ
ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ
προ τοφτο οχλιςεισ του νοςοκομείου.
ε) αν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ εντολζσ του
νοςοκομείου.
ςτ) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του.
ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςε όποιο ςτάδιο
εξζλιξθσ και αν βρίςκεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ του ζργου-μετά από μθνιαία προειδοποίθςθ του- αν
διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται από μζρουσ του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί ι ότι δεν
τθρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ. Το Νοςοκομείο αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ,
πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία ι ςε υπαιτιότθτα του Νοςοκομείου.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
Α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιάμεςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθ
προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
Β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Φ.Ρ.Α των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
Γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προυπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ
ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από /με τθν αμοιβι του αναδόχου.

ΑΔΑ: 6ΧΡΗ46907Ι-ΞΓΓ

19PROC004906910 2019-05-08

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σρόποσ πλθρωμισ

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).
Toν Ρρομθκευτι βαρφνουν όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:
0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου
3% χαρτόςθμο και 20% υπζρ ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου
2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ
Κατά τθν πλθρωμι του τμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 8% για υπθρεςίεσ.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου
πϊλθςθσ από τον προμθκευτι.
Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ,
β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του
προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ δεν προςμετράτε ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου ( μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.)
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και
τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον προμθκευτι, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.
5.2
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατό να επιβλθκοφν κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ ςτον προμθκευτι, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 206 «Χρόνοσ παράδοςθσ
υλικϊν», άρκρο 207 «Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ» και άρκρο 213 «Απόρριψθ ςυμβατικϊν
Υλικϊν – Αντικατάςταςθ» του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ

6.1 ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον
απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων
τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των
μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο ανάδοχοσ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ.
αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον
ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ
δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων.
Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα
ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια .
Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου νόμοι και διατάξεισ
(Ν.4412/2016) ι όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΠΟΤΛΚΑ ΧΡΗΣΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
Στθν πρόςκλθςθ μποροφν να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Εφόςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο,
αυτό κα παρζχει τισ ΓΚΡΔ υπθρεςίεσ (GDPR services) ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ με τον νζο Κανονιςμό ςτο
Νοςοκομείο και κα οριςτεί το ίδιο ωσ ΥΡΔ (DPO). Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αυτό κα παρζχει τισ ΓΚΡΔ
υπθρεςίεσ (GDPR services) ςτο ίδιο ωσ άνω πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ με τον νζο Κανονιςμό ςτο Νοςοκομείο και κα
ορίςει με τθν πρόταςι του το φυςικό πρόςωπο εκείνου που κα αναλάβει το ρόλο του ΥΡΔ (DPO). Ο υποψιφιοσ
μπορεί να δθλϊςει ότι πλαιςιϊνεται από ςυνεργάτεσ φυςικά πρόςωπα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι (φυςικά πρόςωπα ι ο εκπρόςωποσ των νομικϊν προςϊπων άλλωσ/ι και το
υποδεικνυόμενο από το νομικό πρόςωπο άτομο ωσ DPO), κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν τα παρακάτω
αναφερόμενα προςόντα:

•

Επαγγελματικά προςόντα, ιδίωσ βάςει τθσ εμπειρογνωςίασ ςτον τομζα του δικαίου και των πρακτικϊν

περί προςταςίασ δεδομζνων, κακϊσ και βάςει τθσ ικανότθτασ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων που αναφζρονται
ςτο άρκρο 39 του ΓΚΠΔ.

•

Πτυχίο ΑΕΙ Νομικισ χολισ, χολισ Πλθροφορικισ

ΑΕ θ ΣΕΙ χολισ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ι

αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ.

•
•

Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ εφόςον αυτι προβλζπεται ανάλογα με τθν ιδιότθτα του προςϊπου.
Ανεπτυγμζνεσ γνϊςεισ Η/Τ (αποδεικνυόμενεσ με: α) αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό χριςθσ Η/Τ (π.χ.

ECDL ι ΑCΣΑ ι ιςοδφναμο) ι β) με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι/και
Σεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν
παρακολουκιςει επιτυχϊσ τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ' επιλογι, Πλθροφορικισ ι
γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ).

•
•
•
•

Εμπειρία ςτον τομζα του Δικαίου και των πρακτικϊν περί προςταςίασ δεδομζνων
Γνϊςθ του τομζα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε κζματα υγείασ
Γνϊςθ των διαδικαςιϊν απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Φορζα (εςωτερικά και προσ τρίτουσ)
Γνϊςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και αςφάλειασ δεδομζνων.

Οι υποψιφιοι καλοφνται να προςκομίςουν:
1.

Ρλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα (του υποψθφίου και όλων των τυχόν φυςικϊν προςϊπων

που απαρτίηουν τθν

ομάδα του).
2.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του Ρτυχίου Τίτλου Σπουδϊν του

3.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ Άδειασ Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ εφόςον αυτι προβλζπεται ανάλογα με τθν ιδιότθτα
του προςϊπου.

4.

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του Ριςτοποιθτικό Γνϊςθσ Θ/Υ

5.

Στοιχεία (βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά), τα οποία κα ςυνεκτιμθκοφν και κα αποδεικνφουν:


Τθν εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ και εμπειρογνωςία των πρακτικϊν περί προςταςίασ και

διαχείριςθσ δεδομζνων και τθσ ικανότθτασ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων που προβλζπονται ςτον ΓΚΡΔ
ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ αυτοφ, ειδικά ςε ςυνάρτθςθ με τον τομζα τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν υγείασ.


Τθ γνϊςθ του τομζα τθσ Υγείασ και ειδικότερα των διοικθτικϊν κανόνων που τον διζπουν



Τθν αντίλθψθ για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και ειδικότερα τθν διαχείριςθ δεδομζνων μζςω

αυτϊν και τθν αςφάλειά τουσ
Εφόςον ο υποψιφιοσ (φυςικό πρόςωπο ι ο εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου ι το άτομο που αυτό
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κα υποδείξει και κα οριςτεί και ΥΡΔ), δθλϊςει ότι πλαιςιϊνεται από ςυνεργάτεσ φυςικά πρόςωπα για
τθν αρτιότερθ και ταχφτερθ παροχι Γ.Κ.Ρ.Δ. - υπθρεςιϊν (GDPR SERVICES), κα πρζπει, για λόγουσ
ςαφινειασ και οργάνωςθσ και προκειμζνου να αποτραποφν και ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων, να
αναφζρει ςτθν αίτθςι του (ςτθν τεχνικι προςφορά) ςαφϊσ τον καταμεριςμό εργαςίασ ςτα φυςικά
πρόςωπα που κα δθλϊςει, τουσ τίτλουσ ςπουδϊν αυτϊν και τθν εμπειρογνωςία τουσ ςτισ πρακτικζσ
προςταςίασ και διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. Τα εν λόγω φυςικά πρόςωπα (που αποτελοφν
τθν οργανωμζνθ ομάδα του υποψθφίου) είναι απαραίτθτο να είναι και εκείνοι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΛ.

2.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
Θ ςυνεργαςία των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθ ςυμμόρφωςθ του Γ.Ν. «ΦΛΩΡΙΝΑ » με τον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ 2016/679 ο οποίοσ κεςπίηει κανόνεσ που αφοροφν ςτθν Ρροςταςία των Φυςικϊν Ρροςϊπων, ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και κανόνεσ που αφοροφν τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ΥΡΔ) διευκολφνει τθ ςυμμόρφωςθ του υπευκφνου
επεξεργαςίασ και των εκτελοφντων τθν επεξεργαςία προσ τισ διατάξεισ του ΓΚΡΔ και μεςολαβεί μεταξφ των διαφόρων
ενδιαφερομζνων (π.χ. εποπτικζσ αρχζσ, υποκείμενα των δεδομζνων). Ο ρόλοσ του είναι ςυμβουλευτικόσ (όχι
αποφαςιςτικόσ). Καταρχιν δεν φζρει προςωπικι ευκφνθ για τθ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τον ΓΚΡΔ, ζχει όμωσ βζβαια τθν
ευκφνθ κακοδιγθςθσ του φορζα προσ τθν απαιτοφμενθ ςυμμόρφωςθ προσ το ΓΚΡΔ. (Επιςθμαίνεται ότι υπεφκυνοσ να
διαςφαλίηει και να μπορεί να αποδεικνφει ότι θ επεξεργαςία διενεργείται ςφμφωνα με τον ΓΚΡΔ είναι ο υπεφκυνοσ
επεξεργαςίασ ι ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία).

2.Α. Κακικοντα του Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO SUPPORT)



Ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων που
διαχειρίηεται ο ΦΟΕΑΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ και ειδικότερα, τθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων πρακτικϊν, των
γραπτϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν, των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτυακϊν υποδομϊν και
κάκε ςτοιχείου που επθρεάηει τθν προςταςία, και τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλεσ
τισ δραςτθριότθτεσ και τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.



Δθμιουργία λεπτομερϊν ροϊν δεδομζνων (Data Flow mapping) ανά τμιμα ι ανά κατθγορία
προςωπικϊν δεδομζνων, όπου κα απεικονίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των
προςωπικϊν δεδομζνων ςτο ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ με ςκοπό τθ δθμιουργία του αρχείου
δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων που αποτελεί απαίτθςθ του GDPR.



Εντοπιςμόσ κενϊν και ελλείψεων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ (Gap Analysis),
κατθγοριοποιθμζνα ανά κεματικι περιοχι και κριςιμότθτα.



Λεπτομερισ αξιολόγθςθ που κα καταδεικνφει τον βακμό ετοιμότθτασ ςυμμόρφωςθσ του
ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του GDPR, τα βαςικά κενά και τουσ κινδφνουσ.
Για κάκε κενό που εντοπίηεται, είναι απαραίτθτοσ ο κακοριςμόσ των απαραίτθτων ενεργειϊν
αντιμετϊπιςθσ και θ δθμιουργία ενόσ λεπτομεροφσ, προτεραιοποιθμζνου και ολοκλθρωμζνου
πλάνου ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ (Compliance Plan and Roadmap).



Σφνταξθ Μελζτθσ Εκτίμθςθσ αντίκτυπου (Privacy Impact Assessment) με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτον
Κανονιςμό.



Εκπόνθςθ των απαραίτθτων Ρολιτικϊν και Διαδικαςιϊν Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων,
Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν και Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ με βάςθ τα προτεινόμενα μζτρα του πλάνου
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ςυμμόρφωςθσ.

Ειδικότερα θ αξιολόγθςθ που κα καταδεικνφει το βακμό ετοιμότθτασ ςυμμόρφωςθσ του ΦΟΕΑ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ κα περιλαμβάνει, τουλάχιςτον, τα εξισ:



Αξιολόγθςθ τθσ νομικισ βάςθσ, ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ςυλλογι του ςυνόλου των ςυλλεγόμενων
προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ παρεχόμενθσ ςυναίνεςθσ από τον εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο, των
παρεχόμενων πλθροφοριϊν κλπ.



Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ των δικαιωμάτων των φυςικϊν προςϊπων



Αξιολόγθςθ του επιπζδου αςφαλείασ και επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ



Αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ τθσ οργανωτικισ δομισ



Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ςυμβάςεων του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ με Τρίτουσ Φορείσ που εκτελοφν
επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ



Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ςυμβάςεων του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ με Τρίτουσ Φορείσ που
αποςτζλλουν/κοινοποιοφν προςωπικά δεδομζνα ςτο ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ



Αξιολόγθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ αςφαλοφσ διαβίβαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων



Αξιολόγθςθ του επιπζδου ωριμότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ςτα κζματα
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων



Αξιολόγθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων



Αξιολόγθςθ των μζτρων προςταςίασ και των μθχανιςμϊν ελζγχου (measures and controls) και
διαςφάλιςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ



Αξιολόγθςθ ςχετικϊν γραπτϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν
Με ςκοπό τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςκοπϊν του ζργου, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι
απαραίτθτο ςτθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει να:



Αναλφςει τθν τρζχουςα κατάςταςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτυακϊν υποδομϊν, των
υφιςτάμενων πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και πρακτικϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν αςφάλεια των
πλθροφοριϊν, τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων



Διεξάγει ςυνεντεφξεισ με προςωπικό του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ, καλφπτοντασ ςε αντιπροςωπευτικό
επίπεδο, κάκε δραςτθριότθτα των Υπθρεςιακϊν Μονάδων του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.



Ραρζχει ζνα λεπτομερζσ data flow map ανά μονάδα/τμιμα, ι ανά κατθγορία προςωπικϊν
δεδομζνων με ςκοπό τθν πλιρθ ςυμβατότθτα με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ GDPR ςχετικά
με τα αρχεία των δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ.



Χρθςιμοποιιςει ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία και εργαλείο λογιςμικοφ για τον εντοπιςμό των
προςωπικϊν δεδομζνων ςτα ψθφιακά ςυςτιματα του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ, τα αποτελζςματα
των οποίων κα χρθςιμοποιιςει, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ μεκοδολογίεσ, για τθν ανάπτυξθ των
Data Flow Maps και τθ δθμιουργία του αρχείου δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων. Το
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ςυγκεκριμζνο αρχείο κα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιςτο, τθν τεκμθρίωςθ τθσ νομικισ βάςθσ πάνω
ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ςυλλογι τθσ παρεχόμενθσ ςυναίνεςθσ (π.χ. λόγω εκνικισ νομοκεςίασ ι
εποπτικοφ ρόλου) από τον εκάςτοτε ςυμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, κ.α.



Ρραγματοποιιςει δειγματολθπτικό ζλεγχο ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ και αποκθκευτικά μζςα (ψθφιακά,
ζντυπα, αναλογικισ εικόνασ και ιχου κ.α.) που τθροφν και επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα,
κακϊσ και να προτείνει με ςαφινεια τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ βάςει του νζου
κανονιςμοφ.



Διεξάγει λεπτομερι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτθν προςταςία και αςφάλεια των δεδομζνων,
αξιολογϊντασ τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με κζματα αςφάλειασ των πλθροφοριϊν και με νομικά
ηθτιματα προςταςίασ δεδομζνων και δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα ευριματα, ανάλογα με το επίπεδο
κινδφνου.



Δθμιουργιςει λεπτομερζσ πλάνο ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ των ευρθμάτων, ζτςι ϊςτε
οι επικεφαλισ των αρμόδιων Τμθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν
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Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου, να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τισ ενζργειεσ που κα
προτακοφν. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ του ζργου κα παρζχει λίςτα προτάςεων ςχετικά με τισ
αναγκαίεσ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των προτεινόμενων τεχνολογικϊν
λφςεων) για κάκε κενό ι ζλλειψθ που προκφπτει.


Ρραγματοποιιςει ζλεγχο και αξιολόγθςθ, κατά το εφικτό, όλων των ςυμβάςεων του ΦΟΕΑ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ με Τρίτουσ Φορείσ, με ςκοπό να εντοπίςει κενά ςτθν προςταςία και επεξεργαςία
προςωπικϊν δεδομζνων και να προτείνει παράλλθλα ενζργειεσ με ςκοπό τθν προςαρμογι τουσ ςτον
GDPR



Πλεσ οι προτεινόμενεσ ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ είναι απαραίτθτο να καλφπτουν ολόκλθρο τον
κφκλο ηωισ των προςωπικϊν δεδομζνων (δθλ. ςυλλογι, καταγραφι, τροποποίθςθ / ενθμζρωςθ,
αποκικευςθ, μεταφορά, διαγραφι / καταςτροφι κ.λπ.) και να ζχουν ςυμφωνθκεί με τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ Ζργου και τθ Διοίκθςθ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ πριν τθν παράδοςθ του πλάνου
ςυμμόρφωςθσ.

ΦΑΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΦΑΗ 1: Συγκζντρωςθ δεδομζνων.

Θ φάςθ αφτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:



Επιςκόπθςθ των επιχειρθςιακϊν, τεχνικϊν και λειτουργικϊν διαδικαςιϊν.



Συγκζντρωςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των
προςωπικϊν δεδομζνων, μζςω τθσ διενζργειασ ςυνεντεφξεων με το αρμόδιο προςωπικό όλων
των Τμθμάτων.



Δθμιουργία διαγραμμάτων ροισ δεδομζνων που κα αποτυπϊνουν τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ
των δεδομζνων, από τθ ςυλλογι, χριςθ, αποκικευςθ, μεταφορά μζχρι και τθν καταςτροφι
τουσ.



Δθμιουργία του αρχείου δραςτθριοτιτων και πόρων επεξεργαςίασ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ με
ζμφαςθ ςε όλεσ τισ κρίςιμεσ περιοχζσ επεξεργαςίασ.



Εντοπιςμόσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε ςυςτιματα με δομθμζνεσ και αδόμθτεσ πλθροφορίεσ
του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.



Εντοπιςμόσ των κρίςιμων αποκλίςεων ζναντι των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ GDPR.
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Επιςθμαίνεται ότι θ χαρτογράφθςθ των δεδομζνων αναμζνεται να γίνει και μζςω ςυνεντεφξεων και
κα καλφπτει περιοχζσ όπωσ δεδομζνα ςε Φυςικό Αρχείο, Ζγχαρτθ
/Ψθφιακι ι Αναλογικι μορφι (πχ. CCTV), εμπλεκόμενεσ εφαρμογζσ/εργαλεία και λόγουσ ςυλλογισ τουσ από
το ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.

Παραδοτζα Φάςθσ 1:



Αναφορζσ με προςωπικά δεδομζνα που εντοπίςτθκαν ςτα ςυςτιματα προσ ανάλυςθ.



Data Flow Mapping που κα καλφπτει τθν απαίτθςθ του GDPR ςχετικά με το αρχείο
δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεδομζνων και κα περιζχουν όλεσ τισ επιπλζον απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ, ϊςτε να απεικονίηεται πλιρωσ θ τρζχουςα κατάςταςθ ωσ προσ τθ διαχείριςθ
προςωπικϊν δεδομζνων και να είναι εφικτόσ ο εντοπιςμόσ κενϊν ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του
κεςμικοφ πλαιςίου (διαγράμματα ροισ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, με κρίςιμεσ
πλθροφορίεσ).

ΦΑΗ 2: Μελζτθ ανάλυςθσ Ελλείψεων και Αποκλίςεων (Gap Analysis) Θ φάςθ αφτθ
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:

Μελζτθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων από άποψθ:



Νομικι



Οργάνωςθσ, Ρολιτικϊν Και Διαδικαςιϊν



Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν



Τεχνολογικι

Εντοπιςμόσ των πεδίων μθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται κατά τον
χειριςμό των προςωπικϊν δεδομζνων, ωσ προσ:



τισ απαιτιςεισ του GDPR



το κανονιςτικό πλαίςιο του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχετικϊν

δικαςτικϊν

αποφάςεων



Μελζτθ ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ επεξεργαςίεσ δεδομζνων (και τθσ διαβακμίςεϊσ τουσ) ςε
ςυνδυαςμό με τα εμπλεκόμενα ςυςτιματα πλθροφορικισ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ
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Αναγνϊριςθ των υφιςτάμενων αποκλίςεων από τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ
Δεδομζνων ωσ προσ τισ επιμζρουσ περιοχζσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων



Μελζτθ αποκλίςεων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ςε ςχζςθ με τισ
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ για κάκε επεξεργαςία. Θ μελζτθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον
τισ παρακάτω περιοχζσ:



Απαιτιςεισ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ αρχείου δραςτθριοτιτων



Συναίνεςθ



Συλλογι, Χριςθ, Αποκικευςθ



Διατιρθςθ δεδομζνων/Καταςτροφι



Δικαιϊματα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, αλλαγισ, φορθτότθτασ και διαγραφισ



Κοινοποίθςθ ςε Τρίτα Μζρθ



Διαβίβαςθ ςε τρίτεσ χϊρεσ



Αςφάλεια επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων



Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ των οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν μζτρων



Ρόροι



Γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ςε εποπτικι αρχι ι/και ςτο

υποκείμενο των δεδομζνων
Καταγραφι των ςχετικϊν ευρθμάτων ςε ςχζςθ με το βακμό ετοιμότθτασ ςυμμόρφωςθσ του ΦΟΕΑ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ και τισ επιμζρουσ αποκλίςεισ που παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω απαιτιςεισ.
Παραδοτζα Φάςθσ 2:

Gap Analysis

ΦΑΗ 3: Διενζργεια Privacy Impact Assessment και Ανάπτυξθ ςχεδίου διορκωτικϊν ενεργειϊν
Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:

Διενζργεια Privacy Impact Assessment με βάςθ τισ ζγκυρεσ πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ, που
αναφζρκθκαν ανωτζρω
Σφνταξθ αναλυτικοφ και ςαφοφσ ςχεδίου ςτο οποίο κα:



ςυμπεριλαμβάνονται οι προτάςεισ βελτίωςθσ ανά τμιμα και Μονάδα του ΦΟΕΑ

ΕΦΑΜΟΓΘΣ, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των ελλείψεων ι/και
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αποκλίςεων ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ και τισ απαιτιςεισ του ευρφτερου
κανονιςτικοφ πλαιςίου και των προτφπων, όπωσ αναλφεται παραπάνω



προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και εργαςίεσ, ϊςτε να βελτιωκεί κατά το δυνατόν

ςυντομότερα το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ



περιλαμβάνονται προτάςεισ με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τον GDPR μζςω

i.

τθσ τροποποίθςθσ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν,

ii. τθσ

τροποποίθςθσ

του

περιβάλλοντοσ

λειτουργίασ

των

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων,

iii. τθσ διατιρθςθσ ςτο μζλλον ικανοποιθτικοφ επίπεδου ςυμμόρφωςθσ
iv. τθσ ςυςτθματικισ αφξθςθσ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ ςε χρονικό επίπεδο που
κα προςδιοριςτεί ςε ςυνεργαςία με το ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.
Παραδοτζα Φάςθσ 3:



Privacy Impact Assessment



Compliance Plan που να ςυμπεριλαμβάνει προτάςεισ αλλαγϊν για τθν ικανοποίθςθ των
απαιτιςεων ςτισ διαδικαςίεσ, τα μθ ψθφιακά αρχεία και τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα του
ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.

ΦΑΗ 4: Υλοποίθςθ μζρουσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν.

Θ φάςθ αφτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ, εφόςον αυτζσ κρικοφν απαραίτθτεσ βάςει των
παραδοτζων των προθγοφμενων Φάςεων:



Υποβολι πρόςκετων προτάςεων για τθν υλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν που κα αυξιςουν το
επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR, λαμβάνοντασ υπόψθ κακιερωμζνα πρότυπα αςφάλειασ



Υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ



Σφνταξθ πολιτικϊν



Διενζργεια πλιρουσ Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ (Internal Audit) που να καλφπτουν όλεσ τισ
παραπάνω πολιτικζσ και διαδικαςίεσ, ϊςτε αυτζσ να εφαρμόηονται και να είναι
πιςτοποιιςιμεσ κατά τα αντίςτοιχα πρότυπα.

Παραδοτζα Φάςθσ 4:

Δράςεισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ
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Ρροτεινόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ για κάκε επικεωροφμενο τμιμα του ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ μετά
από το Internal Audit
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ξεκινάει θ περίοδοσ υποςτιριξθσ του ςυνόλου των διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ του GDPR, θ οποία κα ζχει χρονικι διάρκεια ίςθ με 1 ζτοσ. Τα βαςικά πακζτα εργαςιϊν που κα
περιλαμβάνουν οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ είναι τα ακόλουκα:



Ρλιρεισ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ΥΡΔ (DPO): Κα ορίςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ τον
(εξωτερικό) ΥΡΔ ο οποίοσ κα ςυμμετζχει/ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ των ΥΡΔ του ΦΟΕΑ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ.



Επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ ςυμμόρφωςθσ και εναρμόνιςθσ με το GDPR: Οι υπθρεςίεσ αυτζσ
περιλαμβάνουν το ςφνολο των εργαςιϊν τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να
παράςχει, για να αντιμετωπιςτοφν όλεσ οι οργανωτικζσ αλλαγζσ που πρόκειται να λάβουν χϊρα
κατά τθν περίοδο υποςτιριξθσ.

ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ



Πλεσ οι προτάςεισ είναι απαραίτθτο να βαςίηονται και να λαμβάνουν υπόψθ εκτόσ από τον Κανονιςμό
Γενικισ

Ρροςταςίασ

Δεδομζνων

(GDPR),

το

υφιςτάμενο

Ελλθνικό

Νομοκετικό

Ρλαίςιο

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομολογίασ), τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το GDPR που δθμοςιεφονται
από τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων του Άρκρου 29 (WP 29), τισ κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
(κακϊσ και τισ κατά περίπτωςθ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ι αποφάςεισ άλλων Ευρωπαϊκϊν Αρχϊν
Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων) και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.



Ο

υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει

να

ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του

δραςτθριοτιτων – προγραμματιςμό φάςεων υλοποίθςθσ ζργου

Χρονοδιάγραμμα
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Το ζργο κα εκπονθκεί ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ Ζργου που κα ςυςτιςει ο
ΦΟΕΑΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ.

Θ προςφορά κα περιλαμβάνει περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, κακϊσ και αναφορά ςτισ τεχνικζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για
τθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν.

ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ο ανάδοχοσ οφείλει τόςο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά τθ λιξθ αυτισ, χωρίσ χρονικό περιοριςμό, να μθν
αποκαλφπτει ι με οποιονδιποτε τρόπο αφινει να διαρρεφςουν ςε τρίτουσ και να μθ χρθςιμοποιεί, με κανζνα τρόπο ι μζςο,
οποιαδιποτε ςτοιχεία ςχετικά με το ΦΟΕΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ, κακϊσ επίςθσ να αποτρζπει με κάκε νόμιμο μζςο τθν ανακοίνωςθ
αυτϊν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ

Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνεται ανά Φάςθ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου που κα ορίςει ο ΦΟΕΑΣ
ΕΦΑΜΟΓΘΣ. Με τθν παράδοςθ από τον Ανάδοχο του μζρουσ του ζργου που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ Φάςθ, θ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ ςυντάςςει πρακτικό οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο επιβεβαιϊνει ότι τα παραδοτζα τθσ Φάςθσ αυτισ
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των Φάςεων του Ζργου, ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ το
Ρρακτικό Ολοκλιρωςθσ, το οποίο επιβεβαιϊνει τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου.

Θ υλοποίθςθ των ΓΚΡΔ-υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το
οποίο ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί οφείλει εντόσ είκοςι(20) θμερϊν να προβεί ςε αναλυτικό προςδιοριςμό του ζργου και να
κατακζςει ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου οριςτικό χρονοδιάγραμμα:
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Επιμζρουσ Ενζργειεσ

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Συγκζντρωςθ δεδομζνων

4 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Μελζτθ ανάλυςθσ Ελλείψεων και Αποκλίςεων (Gap 8 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Analysis)
Διενζργεια Privacy Impact Assessment και

12 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Ανάπτυξθ ςχεδίου διορκωτικϊν ενεργειϊν
Υλοποίθςθ μζρουσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν.

4 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Για τθν εκτζλεςθ των Γ.Κ.Π.Δ.-υπθρεςιϊν ο ςυμβαςιοφχοσ και θ τυχόν υπάρχουςα ομάδα του ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτισ
δομζσ του Νοςοκομείου από τισ 07.00' ζωσ 15.00' κάκε εργάςιμθ θμζρα τθσ εβδομάδασ. Θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου κα παρζχει
ειδικό διακριτό χϊρο για τθν διευκόλυνςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Ο ΥΡΔ υποχρεοφται να πραγματοποιεί τουλάχιςτον 10 επιςκζψεισ μθνιαίωσ ςτο χϊρο αυτό για τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του, διάρκειασ όχι μικρότερθσ των πζντε (5) ζχοντασ ωσ κφριο μζλθμα τθν απρόςκοπτθ λειτουργία και τισ ανάγκεσ του
νοςοκομείου. Ο ςυμβαςιοφχοσ ΥΡΔ κα ςυνεργάηεται άμεςα με όλουσ τουσ Διευκυντζσ των Υπθρεςιϊν και τθ Διοίκθςθ του
Νοςοκομείου. Λογοδοτεί απευκείασ ςτο Δ.Σ. του Νοςοκομείου, ςτο οποίο κα κατακζτει γραπτό μθνιαίο απολογιςμό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΚΑΠΣΤ

ΚΩΔ.
ΠΑΡΑΣ.

ΣΙΜΗ
ΠΑΡΑΣ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ
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ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
χωρίσ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
(….%)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ χωρίσ
Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ με
Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – χζδιο φμβαςθσ
ΤΜΒΑΗ
Ανάκεςθσ υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων DPO
(αξίασ

€ χωρίσ ΦΠΑ, …………………….€ με ΦΠΑ )
Αρικμόσ φμβαςθσ ……/2019

Στθν ΦΛΩΛΝΑ , ςιμερα …………………..........…. 2019, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι,
αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ « ΦΛΩΡΙΝΑ <ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
> που εδρεφει ςτθν ΦΛΩΛΝΑ ΕΓΝΑΤΛΑΑΣ 9 ΤΚ 53100 ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον
Διοικθτι του Γ.Ν. « ΡΑΡΟΥΛΚΑ ΧΘΣΤΟ που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Σο Νοςοκομείο» και
αφετζρου τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ ………………….…. αρικμ.
….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. email:……………………… και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. κ.
……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”. ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
Ζχοντασ υπόψθ:
Α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
Β) Τθν υπ’ αρικ. 18./2019 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ .
Γ) Τθν υπ' αρικ. …./...-..-….. κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ςφμφωνα με τθν οποία ο δεφτεροσ των
ο
ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε Ρρομθκευτισ, για τα αναγραφόμενα ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Δ) Τθν υπ’ αρικμ. …./..-..-…. απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ : ........................) για το Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ
Συμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:

ο

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων DPO για τον ζλεγχο και
παρακολοφκθςθ τθσ εναρμόνιςθσ του Γ.Ν. « ΦΛΩΛΝΑΣ » με το ΓΚΡ-GDPR/2016/679.

ο

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
2.1.
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ζνα ζτοσ..........................από ........... ζωσ................ με δυνατότθτα τρίμθνθσ
παράταςθσ τθσ με απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑ », με τισ αντίςτοιχεσ προςφερόμενεσ τιμζσ του Αναδόχου και το ίδιο
φυςικό αντικείμενο.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει παραδϊςει το ζργο μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ που κα πρζπει να παραδοκοφν ςτο Νοςοκομείο
ΦΛΩΛΝΑΣ » ςτουσ χϊρουσ που κα αναγράφονται ςτθ διακιρυξθ με δικι του ευκφνθ.
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Νοςοκομείου.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
3.1.
Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα
ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από
αίτθςι του.
3.2.

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εφόςον:
3.2.1. Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου.
3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.

3.3.
Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ
του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016.
3.4.
Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να
επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του
αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.
3.5.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε,
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επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, τα πρόςτιμα του άρκρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο
αυτό.
3.6.
Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα
προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.7.
Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται
ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι
κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ
αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ.

ο

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
5.1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από το
Νοςοκομείο, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν
τεχνικι και οικονομικι του προςφορά.
5.2. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθv οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των
ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι.
5.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ από τον
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου , ςυμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία .
5.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από
τον προμθκευτι.
5.5. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο
του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο
και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).
5.6. Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.
5.7. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ
107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ».
5.8. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό
διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν
προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των
αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.).
5.9.

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι.

ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
5.1. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τότε που
ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να
επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
7.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ανάδοχου και μπορεί να
επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. Ζχουν
πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ
διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του
επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.
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ο

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
9.1.
Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει απ’ αυτιν)
μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον
προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’
αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο ανάδοχοσ πρζπει να
απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία
γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ
από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ανάδοχοσ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να
ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων.
9.2.
Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται
κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ ΦΛΩΛΝΑΣ
9.3.
Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 18/2019 διακιρυξθσ του
διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Θ εφαρμογι των
διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ
διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε ζνα (1) αντίγραφο, ενϊ το άλλο ζλαβε ο Ρρομθκευτισ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοςοκομείο

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

(Τπογραφι)

(Τπογραφι)

Σελίδα 31

ΑΔΑ: 6ΧΡΗ46907Ι-ΞΓΓ

19PROC004906910 2019-05-08
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ».
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ:
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 Τ.Κ. 53100
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ
- Τθλζφωνο: 23853/50266
- Θλ. ταχυδρομείο: - Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) :
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΓΛΑ
ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΣΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΥΡΕΥΚΥΝΟΥ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ME ΚΩΔΛΚΟ CPV 72200000-7- Κωδικόσ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ:
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :ΥΡΘΕΣΛΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): * 18/2019 ……+

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Απάντθςθ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
i
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν *……+
υπάρχει):

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία
ii
επιχείρθςθ ;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν
φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ,
ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ,
και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το
μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ
iii
ςτον επίςθμο κατάλογο :
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα
κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν
ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει
βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
iv
δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι α) *……+
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κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων
για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει
προςφορά.

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να
εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ *……+
εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν *……+
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων
και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι
εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα
τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι
κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
v
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
vi
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ·
vii,viii
 δωροδοκία
·
ix
 απάτθ ·
x·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xi
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ ·
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:
Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του
xiii
οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο
είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων
ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το
μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
xiv
*……+*……+*……+*……+
xv

Εάν ναι, αναφζρετε :
α)
Θμερομθνία
τθσ
καταδικαςτικισ
απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον
λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ:

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
xvii
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ») ;
xviii
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν :

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά)
ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
xvi
*……+*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:
Απάντθςθ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι
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xix

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ , ςτθν Ελλάδα και ςτθ
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
α)*……+·
α)*……+·
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;
β)*……+
β)*……+
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται -*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
-*……+·
-*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
-*……+·
-*……+·
αςφάλιςθσ που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
xx
τουσ ;
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να αναφερκοφν Εάν ναι, να αναφερκοφν
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
*……+
*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
xxi
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται αναφοράσ των εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, Απάντθςθ:
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
xxii
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του
λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ *+ Ναι *+ Πχι
xxiii
ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,
ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ
νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο
οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, -[.......................]
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ -[.......................]
νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ
xxiv
περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
xxv
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ
οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν
xxvi
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων , λόγω τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+

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

*.........…+
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι

*+ Ναι *+ Πχι
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ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
xxvii
ςφμβαςθσ ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
xxviii
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

[...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά
τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*+ Ναι *+ Πχι
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ
Απάντθςθ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
*+ Ναι *+ Πχι
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά *…+
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν
xxix
Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ διακζτει
να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ ο οικονομικόσ φορζασ:
του
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
Εάν θ ςχετικι
αναφζρετε:

τεκμθρίωςθ

διατίκεται

θλεκτρονικά,

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

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα Απάντθςθ:
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
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πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι
αναφζρετε:

τεκμθρίωςθ

διατίκεται

*……+ *……+

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

*……+ *……+

θλεκτρονικά,

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Λ – IV ανωτζρω είναι
ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα
xxx
πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται , εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε
xxxi.
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα
φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ
οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου
Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

ii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iii

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

iv

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

v

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
vi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
vii

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία).
ix

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςη
τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων και των
ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
x

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
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25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίηςησ
εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολζμηςη
τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.".
xiii

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xviii

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xix

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xx

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxii

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxiii

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxiv

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxv

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxvii

Ρρβλ άρκρο 48.

xxviii

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxix

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxx

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxi

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή
διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην
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αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.
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