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1.

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία 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
Στοιχεία 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)
 ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου www.florinahospital.gr
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ
και τθλζφωνο.
1.2
Στοιχεία 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 Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ
Ι δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ βαρφνουν τον Κ.Α.Ε:1359
ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ
του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι ΡΟΜΘΚΕΛΑ αντιδραςτθρίων ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ ( ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ

ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ για το ειδοσ ΑΝΟΣΟΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ CPV 33696100-6 ΡΡΥΥ 2015 με ταυτόχρονθ
παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ αναγκαίων για τθ διενζργεια των εξετάςεων ωσ προσ το ςφνολο των
ηθτοφμενων εξετάςεων
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον θ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΛ
ΒΕΛΤΛΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ-ΤΛΜΘ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣ , ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):

33696100-6
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ
Ι ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 26302€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24% , και 13% ( ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ των ειδϊν )
Ι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ (12 μινεσ). Με δίμθνθ παράταςθ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ
(απορρόφθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤ ΙΜΑ Λ.
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Ι ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ.( χαμθλότερθ τιμι )
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-

Κεςμικό 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. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
,

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

-

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 άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ
διατάξεισ»,
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,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,
ου 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»
τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 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.
τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΥ8δ/ΓΡοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Αρχζσ και κατευκθντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»
του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ».
του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκµίςεισ Δθµοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των
εργαηοµζνων, δικαιϊµατα ατόµων µε αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ».
του ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ
διατάξεισ».

ου αρκρου 4 του ΡΔ. 118/2017 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου».
-Του N4 6 0 5 / Φ Ε Κ Α / 5 2 / 1 - 4 - 2 0 1 9 ( ά ρ κ ρ ο 4 3 τρ ο πο π ο ί θ ς θ δ ι α τά ξ ε ω ν τ ο υ Ν 4 4 1 2 / 2 0 1 6 (Α 1 4 7 )
Των Ν4608/2019 (Α66) και 4609/2019 (Α67 )
δ ι α τά ξ ε ω ν τ ο υ Ν 4 4 1 2 / 2 0 1 6

μ ε το υ σ ο πο ί ο υ σ γ ί ν ε τ α ι τρ ο π ο π ο ίθ ς θ τω ν
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Τισ κάτωκι αποφάςεισ:

-Τθν με αρικ. 4658/ 6-9- 2016 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν –Υγείασ (ΦΕΚ 2937 /Β/ 15-9-2016 ) με κζμα : «Ζγκριςθ
Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείασ και Εποπτευομζνων Φορζων, ζτουσ 2015, με
χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ πθγζσ».
- Το υπ αρ 4708/16-9-2016 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ με το οποίο ζγινε θ ενθμζρωςθ για τθν ζκκριςθ του ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2015 ( πιςτϊςεισ
2016-2017)
- Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
- . Τθν υπ αρ απόφαςθ ΕΚΑΡΤΥ 33722/24-5-2012 και τθν 5/1-6-2012 ςυνεδρίαςθ από ΕΡΥ ( ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν
- Τθν εγκεκριμζνθ προυπολογθςκιςα δαπάνθ από το ΡΡΥΥ 2015 θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 82000 € με ΦΡΑ Ροςότθτα
δειγμα / εξζταςθ

74480

- Τθν υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Κακοριςμόσ θμερθςίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν
εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» και τθν αρικμ. 15278/11-09-2015
τροποποιθτικι αυτισ.
-Το κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: , βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ- τιμισ.
- Το γεγονόσ ότι Θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ) και είναι κάτω των ορίωνTo
αίτθμα του ΓΝΦ με ΑΔΑΩΒΜΨ46907Λ-ΡΞΥ ΑΔΑΜ 18REQ003329237

Ρρωτογενζσ

Τθν υπ αρ ΑΔΑ ΩΚΘΛ46907Λ-51Τ ΚΑΛ ΑΔΑΜ 18REQ003336726 και ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 125 /28-6-201

Τθν υπ 125/12-6-2018 ( ΑΔΑ ) απόφαςθ του ΔΣ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ του Θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια
«ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 ΡΡΥΥ 2015>
-Τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ του εν λογω διαγωνιςμοφ:

A/A

ΕΛΔΟΣ

ΣΥΣΤΘΜ. ΑΛΚΜ.

1

ΟΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΟΟΛΟΓΛΚΟ ΑΝΑΛΥΤΘ

60603

2

ΑΝΟΣΟΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ

3

ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ -ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

60611

4

ΑΝΟΣΟΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΞΕΣ ΣΤΟ ΧΕΛ

60613

60610,1

.Τθν υπ αρ NO 29/2018 ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ( ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ
ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ .
- - Το γεγονόσ ότι ςτουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 60610,1 Δεν κατατζκθκε καμία προςφορά

Τθν υπ’ αρ. 187/20-8-2019 ΚΕΜΑ 3 με ΑΔΑ ΩΥΓΚ46907Λ-839 απόφαςθ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ,
για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργεια και ζχει οριςκεί επιτροπι αξιολόγθςθσ του εν λόγο διαγωνιςμοφ. Νόμοσ
4412/2016 άρκρο 221
-- Τθν υπ αρ 187/26-8-2019 ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 19req005469724 ΑΔΑ ΩΦΑ46907Λ-84Υ
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Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Ι καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 10/9/2019 θμζρα ΤΛΤΘ .και ϊρα 14.00 μ.μ.
μετά από ελάχιςτθ προκεςμία 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΔΜΘΣ ΝΟΜΟΣ 4605
/2019
Ι θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 11/9/2019 , θμζρα ΤΕΤΑΤΘ και ϊρα 11.00π.μ.
ςτο ΓραφείοΡρομθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι.
1.6
Δθμοςιότθτα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ιλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΙΜΔΙΣ), 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. Ι 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.

Σελίδα 6

ΑΔΑ: ΩΘΓΓ46907Ι-ΜΑΛ

19PROC005471766 2019-08-26

2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ παροφςα διακιρυξθ 30 /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 με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, υποβάλλονται ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του
ΓΝΦ το αργότερο τζςςερεισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ.
Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Ι διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.3 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε
δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ
προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε
από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Ι επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. .
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.4 Εγγυιςεισ
Ι εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ – καλισ εκτζλεςθσ τθσ παραγράφου 2.4.3 και 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να
εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
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παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ)
τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ
διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από
τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν
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προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμ βουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλί ου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμι μουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ,
αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
γ) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει
να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.2.3
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει
ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι 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,
(η) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου
2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ
αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του
ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρ κοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτε ρεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οι κονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκε ςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηε ται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Ι απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα
από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.4 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με ιςχφοντα
διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ:
Ριςτοποιθτικό ISO 9001 θ Ριςτοποιθτικό ISO 13485 ι ιςοδφναμο,.και ςυμφωνα με τις απαιτθςεισ των τεχνικων
προδιαγραφων.
2.2.5 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.5.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ
τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 2.2.4 τθσ παροφςθσ,
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΙΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΪΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΙ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΙΣΥ (www.eaadhsy.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 μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.» νόμοσ 4605/2019 άρκρο 43 παρ 6 .
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ 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.
Ϊσ 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.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 .
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ. Ι διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν .
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Ι υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο
2.2.2.1 , Τα ζγγραφα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί εωσ τρεισ μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ . νομοσ
4605/2019 αρκρο 43 παρ 7
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ,(ιτοι: φορολογικιενθμερότθτα,αςφαλιςτικιενθμερότθτα,πιςτοποιθτικάαπό
Ρρωτοδικείο ) και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.

Γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.

Ι μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 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 ενδιαφερομζνου 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.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2.και ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, 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 ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των εν λόγω
πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα
αναφζρονται ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αρικμόσ του
πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ
τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
ΦΟΕΑΣ
ΣΚΟΡΟΣ/
Α.
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΡΟΤΥΡΟ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
Α/Α ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣ
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΟ
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚ
ΑΧΛΚΘΣ
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ
ΛΘΞΘΣ
ΘΣ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ
ΟΥ
ΕΚΔΟΣΘΣ

Ριςτοποιθτικάτωνοποίωνθιςχφσζχειλιξει,δενγίνονταιδεκτά.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι,
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Τα δικαιολογθτικά, γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ και που αφοροφν ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά
αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν,ςυμφωνα με το
νομο 4605/ αρκρο 43 παρ. 7αδ .
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Ι πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ
αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013).
Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
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Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.».νομοσ 4605/2019 αρκρο 43 παρ 7αε
.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΛ ΒΕΛΤΛΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ-ΤΛΜΘΣ

ΒΑΚΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ

1. Αναλυτζ σ :
α. Ροιότθτα , τεχνολογία, απόδοςθ,
ταχφτθτα, αξιοπιςτία λειτουργίασ,
παραγωγικότθτα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΕΡΛΜΕΟΥΣ
ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ

ΟΛΑ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΕΡΛ
ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
20%

120 βακμοφσ το μζγιςτο

β. Απλότθτα ςτο χειριςμό και τθν
λειτουργία του οργάνου, φπαρξθ
ςυςτιματοσ επικοινωνίασ χειριςτι –
οργάνου, φπαρξθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ
προςωπικοφ και περιβάλλοντοσ.

15%

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
120 βακμοφσ το μζγιςτο

2. Αντιδραςτιρια:
α. Ροιότθτα και πλιρθσ ςυμβατότθτα με τα
αντίςτοιχα όργανα (αναλυτζσ), αξιοπιςτία,
ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα των
αποτελεςμάτων, απαιτιςεισ βακμονόμθςθσ

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
20%

β. Διάρκεια χριςεωσ – ςυνκικεσ
ςυντιρθςθσ, ςτακερότθτα επί του

10%

αναλυτι

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
10%

αλλοιϊςεισ)
ΣΥΝΟΛΟ
Α

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
120 βακμοφσ το μζγιςτο

γ. Συςκευαςία (μικρό μζγεκοσ,
καταλλθλότθτα-ςθμάνςεισ,
προςταςία από επιμολφνςεισ -

120 βακμοφσ το μζγιςτο

75%

ΟΜΑΔΑΣ
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Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 25%

1. Εκπαίδευςθ προςωπικοφχειριςτϊν για τουσ αναλυτζσ, φπαρξθ
τμιματοσ επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ
και τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλο
το 24ωρο.

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
15%

120 βακμοφσ το μζγιςτο

2.Εγγυιςεισ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και εργαςία για
τουσ αναλυτζσ, χρόνοσ προςζλευςθσ
τεχνικοφ, ελάχιςτοσ χρόνοσ κζςεωσ του
αναλυτι εκτόσ λειτουργίασ ζπειτα από
διαπιςτωμζνθ βλάβθ για τθν οποία ζχει
ενθμερωκεί θ εταιρία

10%

Από 100 βακμοφσ το ελάχιςτο ζωσ
120 βακμοφσ το μζγιςτο

ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

100%

25%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
ΟΜΑΔΑΣ
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ
βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ
προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον
τφπο που ακολουκεί

Λ

2.4

=

Ρροςφερκειςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Ι 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 Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου
ΦΛΩΛΝΑΣ , 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.
2.4.2.2.Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 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» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά
και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
(γ) ζναν (υπο)φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Ο προςφζροντασ ςθμαίνει με ςχετικι διλωςθ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του 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.
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:

Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του
ν.4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛV),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ( 424 € ) για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ
προςφερκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ.
3. ΥΡΕΥΚΘΝΘ ΔΘΛΩΣΘ όπου κα αναγράφετε ότι αποδζχεται τουσ Προυσ τθσ διακιρυξθσ

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» / Τρόποσ 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, εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και
τοδεφτερο απλό φωτοαντίγραφο.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρ. 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016 περιλαμβάνει ιδίωσ τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει:

Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ςυμφωνία, τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ
λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ι δικαιολογθτικά, ϊςτε
να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ.
 Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνει: α) ότι θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ
απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν ιτοι (6 μινεσ).
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 «ΡΑΑΤΘΜΑ
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
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2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ 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:
Ι Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα II τθσ διακιρυξθσ:
Ι τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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.
Ϊσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥ Ϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΪ
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 .
Ο κωδικόσ παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά.
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 180 ( εκατόν ογδόντα )
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ι 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:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3.
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5.
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6.
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ
ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι
τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι
θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ (ο περιοριςμόσ
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περίπτωςθσ 2.2.3.4 περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016 και ςτθν
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων),
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ
και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Ι αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων
ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21.
Ι αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια. Και ςφμφωνα με τον νομο 4605/2019 αρκρο 43 παρ 28 ( Πταν κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τθσ τιμισ θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν
προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ.
Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
α) αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο
αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του
ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
.
β) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό.
γ) Στθν ςυνζχεια θ επιτροπι αποςφραγίηει τουσ φάκελουσ με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ ΣΥΝΤΑΣΕΛ ΡΑΚΤΛΚΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ . Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια α’ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.Για ςυμβάςεισ με κριτιρια τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςθ τιμισ ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ θ αξιολόγθςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ δυο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ.

Για τισ ςυμβάςεισ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ εκδίδεται μια απόφαςθ,
με τθν οποία επικυρϊνονται αποτελζςματα όλων των ςταδίων ωσ άνω. («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ,των τεχνικϊν προςφορων και των οικονομικϊν προςφορων μποροφν να
γιάνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ αρκρο 117 του νομου 4412/2016
Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Ι 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 αξιολόγθςθ
των ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ολοκλθρϊνεται εντόσ ΡΕΝΤΕ (5 ) εργαςίμων θμερϊν από τθν ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΣΕ ΑΥΤΘΝ ΤΘΣ
ΕΝΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ ΤΘΝ ΡΛΘΘ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΤΑ ΑΧΕΛΑ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο παρόν άρκρο, κάκε προςφζρων αποκτά
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Ι 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

Ρρόςκλθςθ 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 ανάδοχο”), να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2
Αποδεικτικά μζςα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.2, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο
αξιολόγθςθσ.
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 ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
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ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.Το παρόν
εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ
διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.».
Πςοι προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά ( νόμοσ 4605/2019 αρκρο 43 παρ 12δ ) 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
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ), 2.2.3 και 2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ) τθσ παροφςασ,
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 ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
2, αρκρο 103 του νόμου 4412/2016 , 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 .( νομοσ
4605/2019 παρ 12γ
Θ αξιολόγθςθ των ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ολοκλθρϊνεται εντόσ δυο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ
. 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 κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι
από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Ι ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά ςφμφωνα με το
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ
απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 127,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα
τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.4.2., ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.» νομοσ 4605/2019 αρκρο 13 .
Ι ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακετοφςθσ Αρχάσ εγγυθτικά επιςτολισ ςυμμετοχισ και
ακολουκθτε θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα , και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

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.
Ι ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΙΜΔΙΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, νομοσ 4605/2019 αρκρο 43 παρ 20δ .
Ι ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο
221, 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.

3.5
Ματαίωςθ Διαδικαςίασ
Ι 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. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

4.1
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει
είναι μικρότερθ ι ίςθ των 2.500,00€ εκτόσ ΦΡΑ, δεν απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα
ςτθν παράγραφο 2.1.4 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα
ορίηει.
Ι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ
των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
4.4
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Ι τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. 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.
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Ι 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 .
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4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Ι 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 2.2.2.1 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.

5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1
Τρόποσ πλθρωμισ
Ι 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 .
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου
πϊλθςθσ από τον Ρρομθκευτι.
Ι υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων
Ι 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.).
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 ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝ ΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ».
Ι 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 Ανάδοχο, 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.).
Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι
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 ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.
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5.2
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυ τιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, πα ραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθ γιςεων, ακροιςτικά και θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλι κϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνε ται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνω ςθσ.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγω νομιμότθτασ και ουςίασ κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν
ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1.
(Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ..
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. Νομοσ 4605/2019 αρκρο 43
παρ 23.
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου
Ι εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι

6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
6.1
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
6.1.1Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδιδει το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, από τθν παραλαβι τθσ ζγγραφθσ θ
προφορικθσ ειδοποίθςθσ.

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν
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υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ,
το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2
Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω
νόμου και το Ραράρτθμα IΛΛ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Ι επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικόπαραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά
και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του
άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων
αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ
κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Ι παραλαβι των υλικϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο και κα εκδοκοφν
ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ.
Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ
μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ
των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα
δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι
προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου
οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Ι παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ι εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
6.3
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ
αυτι.
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6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ
εκπρόκεςμοσ
και
υπόκειται
ςε
κυρϊςεισ
λόγω
εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ. Αν ο
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Ι επιςτροφι των ποςοτιτων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου
213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ
ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ- (Ρεριγραφι ηθτοφμενων ειδϊν – ποςότθτεσ – επιμζρουσ προχπολογιςμοί –
τεχνικζσ προδιαγραφζσ)

Αναλυτικά: ΕΛΔΘ –ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΔΑΡΑΝΘ –ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ
Κωδ

4870

Είδος

Εξετ/συσκ

Τροποποιημένο διάλυμα Βρωμελίνης

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

Εξετ

Τιμή/δειγ

4000

0,15 €

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη
με ΦΠΑ

24%
729,12 €
588,00 €

6602

6603

6604

6605

6606

6608

6609

Μικροστήλες γέλης Α-Β-ΑΒ-D-CDE-Ctl
(κάρτες) (σε σύστημα ταυτοποίησης
ομάδων αίματος κ.λ.π. Φυγόκεντρος και
επωαστήρας)

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

3168

Μικροστήλες γέλης C-c-E-e-K-Ctl (κάρτες)
(σε σύστημα ταυτοποίησης ομάδων
αίματος κ.λ.π. Φυγόκεντρος και
επωαστήρας)

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

2304

LISS/COOMBS (μικροστήλες γέλης) - (σε
σύστημα ταυτοποίησης ομάδων αίματος
κ.λ.π. Φυγόκεντρος και επωαστήρας)

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

1728

Μικροστήλες γέλης Nacl/ενζύμων (κάρτες)
(σε σύστημα ταυτοποίησης ομάδων
αίματος κ.λ.π. Φυγόκεντρος και
επωαστήρας)

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

864

Τροποποιημένο διάλυμα LISS - (σε
σύστημα ταυτοποίησης ομάδων αίματος
κ.λ.π. Φυγόκεντρος και επωαστήρας)

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΕΞΕΤΑΣΗ

4000

Λοιπά αντιγονικά συστήματα ομάδων
αίματος (ερυθροκύτταρα αντίστροφης
ομάδας) (σε σύστημα ταυτοποίησης
ομάδων αίματος κ.λ.π. Φυγόκεντρος και
επωαστήρας)

ΚΥΤΙΟ

15

Ερυθροκύτταρα ελέγχου γνωστής
αντιγονικής σύνθεσης τριών κυττάρων για
ανίχνευση και ταυτοποίηση
αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με τη
μέθοδο γέλης-(σε σύστημα ταυτοποίησης
ομάδων αίματος κ.λ.π. Φυγόκεντρος και
επωαστήρας)

ΚΥΤΙΟ

13%
2,60 €
8.236,80 €

13%
4,48 €
10.328,00 €
13%
0,64 €
1.104,00 €

9.307,58
€

11.670,64
€

1.247,52
€

13%
0,52 €

505,11 €
447,00 €
24%

0,18 €

892,80 €
720,00 €

13%
30,00 €

508,50 €
450,00 €

13%
15

85,00 €
1.275,00 €

ΣΥΝΟΛΑ:

23.140,40 €
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Θμιαυτόματου Ανοςοαιματολογικοφ Συνοδοφ Εξοπλιςμοφ
Mε τθ Μικρομζκοδο Γζλθσ

Το ςφςτθμα πρζπει να αποτελείται από τα κάτωκι:

1.

Μία Φυγόκεντρο καρτϊν γζλθσ (Centrifuge).
Να διακζτει κεφαλι φυγοκζντρου με 24 υποδοχζσ για κάρτεσ. Να είναι ακόρυβθ και να ελζγχεται θλεκτρονικά. Ο χρόνοσ και θ
ταχφτθτα να είναι εκ των προτζρων ρυκμιηόμενα με ακρίβεια (905/910 rpm/10') και να εμφανίηονται οπτικά ςε οκόνθ. Να
υπάρχει ακουςτικι ειδοποίθςθ ςτο τζλοσ τθσ φυγοκζντρθςθσ.

2.

ϋΖναν Eπωαςτιρα καρτϊν γζλθσ (Incubator).
Να διακζτει 24 κζςεισ επϊαςθσ για κάρτεσ και ςωλθνάρια ςε κερμοκραςία 37 C, θ οποία να είναι ελεγχόμενθ θλεκτρονικά. Ο
χρόνοσ και θ κερμοκραςία να εμφανίηονται οπτικά ςε οκόνθ.

3.

Δφο Δοςομετρθτζσ (2) (Dispensors).
Οι Δοςομετρθτζσ να είναι επαναλαμβανόμενθσ διανομισ ςτακεροφ όγκου 0.5 ml και 1.0 ml για τα διαλφματα, και να δζχονται
φιαλίδια των 100ml, 500ml.

4.

Ζνα Στατϊ καρτϊν και ςωλθναρίων (Working Table).

5.

Μία Αυτόματθ Ριπζττα (Pipettor).
Θ πιπζττα να είναι αυτόματθ και να διακζτει λειτουργία επαναλαμβανόμενου πιπετταρίςματοσ και ρφκμιςθ για 10-12,5μl, 25μl,
50μl.
Να είναι μικροφ βάρουσ, ϊςτε να γίνεται ο επαναλαμβανόμενοσ χειριςμόσ με
ευκολία. Να διακζτει αυτόματθ απόρριψθ ρυγχϊν μιασ χριςεωσ.
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- O ανωτζρω εξοπλιςμόσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ το CE ςφμφωνα με τθν περί In Vitro Διαγνωςτικϊν
οδθγία 98/79/EC και θ καταςκευάςτρια εταιρεία να είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ ISO.
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
ΜΛΚΟΜΕΚΟΔΟΥ ΓΕΛΘΣ



Τεχνικι μικρομεκόδου γζλθσ για:



Kακοριςμό ομάδων αίματοσ ΑΒΟ με άμεςθ Coombs, υποομάδων, ανάςτροφθσ ομάδασ, επιβεβαίωςθ ομάδασ ABD, πλιρουσ
φαινοτφπου Rhesus (D) με Kell και Cw. Τα αντιδραςτιρια ομάδων αίματοσ και Rhesus να είναι μονοκλωνικισ ι ανκρϊπειασ
προζλευςθσ.



Kακοριςμό ομάδων αίματοσ για νεογζννθτα με άμεςθ Coombs.



Κακοριςμό Rh(D) αςκενοφσ Rh (weak) και Rh(D) ποικιλιϊν, μόνο με τθ ηθτοφμενθ μζκοδο.



Κακοριςμόσ μεμονωμζνων και πολλαπλϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων ςε ςτιλεσ γζλθσ με ενςωματωμζνο αντιορό Cw, k,
Kpa, Kpb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, Lua, Lub, M, N, με τθ ηθτοφμενθ μζκοδο.



Κακοριςμόσ μεμονωμζνων και πολλαπλϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων Fya, Fyb, M, N, S, s, ςε ςτιλεσ γζλθσ με προςκικθ
αντίςτοιχου αντιοροφ, με τθ ηθτοφμενθ μζκοδο.



Δοκιμαςία ςυμβατότθτασ χωρίσ να απαιτείται πλφςιμο ερυκροκυττάρων.



Ρλιρθσ δοκιμαςία ςυμβατότθτασ A,B, D, αςυμβατότθτα, διαςταφρωςθ ςε Coombs, ζνηυμο και αυτόλογο κοντρόλ.



Δοκιμαςία ανίχνευςθσ και ταυτοποίθςθσ αντιςωμάτων



Άμεςθ δοκιμαςία Coombs και ταξινόμθςθ μονοδφναμων αντιςωμάτων με μονοδφναμουσ αντιοροφσ και αντί-ςυμπλιρωμα
IgG, IgA, IgM, C3c, C3d



Θ μζκοδοσ να μθν απαιτεί πλφςιμο των ερυκροκυττάρων ςε όλεσ τισ εξετάςεισ



Θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων να παραμζνει ςτακερι για 24 ϊρεσ χωρίσ επεξεργαςία. Να υπάρχει δυνατότθτα
φωτοτφπθςθσ των καρτϊν.



Τα αντιδραςτιρια αφοφ αποςφραγιςτοφν να παραμζνουν ςτακερά ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ.



Να ζχει υψθλι ευαιςκθςία, αςφάλεια, επαναλθψιμότθτα και αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων.



Να δίνει κακαρζσ και ςτακερζσ αντιδράςεισ, να μθν δίνει ψευδείσ αντιδράςεισ.



Οι αντιοροί να είναι ενςωματωμζνοι ςε υπόςτρωμα γζλθσ.



Να διακζτει ποιοτικό ζλεγχο τθσ μεκόδου και του εξοπλιςμοφ.



Τα ερυκροκφτταρα να ζχουν διάρκεια χριςεωσ πζραν των 35 θμερϊν.



Οι κάρτεσ γζλθσ για τθ διεξαγωγι εξετάςεων όπωσ Άμεςθ Coombs, Ζμμεςθ Coombs ςτουσ 37 C, να ζχουν ενςωματωμζνο
πολυδφναμο αντιςφαιρινικό ορό και ςυμπλιρωμα (anti- IgG και αντί-C3d).



Οι προςφερόμενεσ εταιρείεσ να διακζτουν όλα τα αντιδραςτιρια (κάρτεσ, διαλφματα, αντιοροί) για τθ διενζργεια των
απαιτοφμενων εξετάςεων, ϊςτε να υπάρχει ομοιογζνεια των αποτελεςμάτων.



Να υπάρχει πολυετισ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία χριςεωσ των αντιδραςτθρίων ςτθν Ελλάδα, που να αποδεικνφεται με
επιςυναπτόμενο πελατολόγιο.



Να διατίκεται βιβλιογραφία.



Πλα τα αντιδραςτιρια να φζρουν ςιμανςθ CE και πιςτοποιθτικά CE, ISO.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ (ΤΛΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΦΛΩΛΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ> »
ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ : 30/2019
TITΛΟΣ ΕΓΟΥ : « ΡΟΜΘΚΕΛΑ αντιδραςτθρίων ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ
( ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 ΡΡΥΥ 2015 ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία

ΡΛΝΑΚΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
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1 . ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ ΕΤΘΣΛΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΓΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ
ΚΩΔΛΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΛΚΘ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΤΘΣΛΑ
ΡΛΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αϋ2

Σελίδα 29

Α. ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΟΥ /
ΕΞΕΤΑΣΘ

Β. ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ Γ. ΣΥΝΟΛΛΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ /
ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΘ
CONTROL
CALIBRATORS / Α + Β = Γ
ΕΞΕΤΑΣΘ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Ο προκεζεστής σποτρεούταη καδί κε τελ προσυορά λα σποβάιεη θαη ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αστό είλαη υύιιο σσστετίσεως τες
προσυοράς κε της απαητήσεης τες παρούσας περηγραυής. Στο υύιιο αστό ζα αλαυέρολταη κε ιεπτοκέρεηα όιες οη σπάρτοσσες
σσκυωλίες ή αποθιίσεης τωλ ταραθτερηστηθώλ τωλ προσυεροκέλωλ σε στέσε κε τα αλαυερόκελα στελ παρούσα περηγραυή. Ο
προκεζεστής ζα πρέπεη λα απαλτά στελ περηγραυή παράγραυο προς παράγραυο.

Τετνική Περιγραθή

Σσμθωνία ή μη

Παραπομπή

ταρακηηριζηικών
προζθερομένοσ είδοσς

ΡΧ. Τεχνικό Φυλλάδιο
3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ
4, κ.λ.π.)

1.
2.
……….

Ο Υπογράφων
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – Σχζδιο Σφμβαςθσ

3 ΥΡΕ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ
«ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ»

Σ Υ Μ Β Α Σ Θ ΝΟ /20
ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ
ΡΡΔΥ 2018

ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ ( ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 ΑΡΟ ΤΟ

Για τισ ΑΝΟΣΟΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ

ΣΥΝΟΛIΚΘ Δ ΑΡΑΝΘ

……………..€ ΧΩΛΣ ΦΡΑ Θ

…………………€ ΜΕ ΦΡΑ 13 %

ΕΝΑΞΘ ΛΣΧΥΟΣ: …………………………….
ΛΘΞΘ ΛΣΧΥΟΣ:
……………………………………..

Στθν Φλϊρινα, ςιμερα τθν ………………………………………..θμζρα ……………………………… ςτα γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου
Φλϊρινασ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» Εγνατίασ 9 Τ.Κ.53100 Α Φ Μ 999669027 οι εξισ υπογεγραμμζνοι
Α) ………………………………………ο οποίοσ εκτελεί χρζθ ΑΝΑΡΛΘΩΤH Διοικθτι του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ « ΕΛΕΝΘ Κ.
ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ

Β) ………………………………………που εδρεφει ςτθν ……………………………………….

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ :
Το
Γενικό
Νοςοκομείο
Φλϊρινασ
«ΕΛΕΝΘ
Κ.
ΔΘΜΘΤΛΟΥ»
με τθν
υπ’ αρίκμ.
……………………… .διακιρυξθ του προκιρυξε Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ ΑΛΜΟΔΟΣΛΑΣ
( ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 α) με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ αναγκαίων
για τθ διενζργεια των εξετάςεων ωσ προσ το ςφνολο των ηθτοφμενων εξετάςεων για διαγνωςτικζσ εξετάςεισ

Σε αυτό το Διαγωνιςμό ζλαβε μζροσ και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων , με τθν ιδιότθτα που πιο πάνω αναφζρουμε με τθν
προςφορά του, με τθν οποία αποδζχτθκε ρθτά και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρίκμ. ……………………….Διακιρυξθσ του
Νοςοκομείου
Το Δ.Σ. του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» με τθν αρικμό …………………………………...κζμα
απόφαςθ
……….. τθσ
αποδζχτθκε
το πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ενζκρινε τισ ςυμβάςεισ για τθν προμικεια
ΓΛΑ
ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 ΑΡΟ ΤΟ ΡΡΥΥ 2015 του Νοςοκομείου από
τον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων
με τθν ιδιότθτα που παρίςταται και ο οποίοσ εφεξισ , χάριν ςυντομίασ, κα αποκαλείται «ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ».
Σφμφωνα με τθν πιο πάνω διακιρυξθ και προςφορά του, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ και με τθν
παροφςα , ςυμφωνείται όπωσ ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων προμθκεφςει το Γενικό Νοςοκομείου Φλϊρινασ με τα είδθ που
αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενό πίνακα και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου.
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Στισ τιμζσ των ειδϊν, που αναγράφονται ςτθν επιςυναπτόμενθ αναλυτικι κατάςταςθ, κα προςτεκεί και από το Ν 1642/86
προβλεπόμενοσ Φ.Ρ.Α.
Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν το Ρρομθκευτι.
1. Φόροσ 4% ςτθν κακαρι τιμι του τιμολογίου χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
2. Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ , υπζρ
ΕΑΑΔΘΣΥ , 3% χαρτόςθμο και ΟΓΑ 20% επι τθσ κράτθςθσ 0,06%. (παρ.3 ,αρ. 4 του Ν.4013/2011).
3. Κράτθςθ 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ &Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςφμφωνα με
τθν αρ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./Οικ.36932/17-03-2009 κοινι Υπουργικι Απόφαςθ.
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν , κατόπιν τθλεφωνικισ ι ζγγραφθσ
παραγγελίασ , ςτον αποκθκευτικό χϊρο του Νοςοκομείου από επιτροπι
θ οποία κα ζχει το δικαίωμα επιλογισ αυτϊν κατά τθ παράδοςθ. Εάν θ επιτροπι διαπιςτϊςει, ότι τα προσ παραλαβι είδθ δεν είναι
άριςτθσ ποιότθτασ, ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ.
Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να παραδϊςει αυτά και να είναι ςφμφωνα ποιοτικά με αυτά τθσ Σφμβαςθσ και ςτο χρόνο
που πιο πάνω αναφζρεται. Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ
και δαπάνθ του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ των παραλαμβανομζνων ειδϊν , θ επιτροπι παραλαβισ θ οποία κα
οριςκεί από το Νοςοκομείο , ςυντάςςει πρακτικό που αναφζρει τουσ λόγουσ απόρριψθσ και ςτο οποίο ο προμθκευτισ ςθμειϊνει τυχόν
παρατθριςεισ του.
ΡΛΘΩΜΘ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Ταμείο του Νοςοκομείου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία μετά τθν
παράδοςθ και τθν παραλαβι των ειδϊν τθσ προμικειασ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Νοςοκομείου βάςει των
αιτοφμενων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ δικαιολογθτικϊν. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ιςχφουν τα όςα αναφζρονται
ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ (118/2007 ) και του
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ/Α/107/09.05.2013).
ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα είναι διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ. Με δίμθνθ παράταςθ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ (απορρόφθςθ) του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
1.
ΕΝΑΞΘ ΛΣΧΥΟΣ:
ΛΘΞΘ ΛΣΧΥΟΣ:
θ
2. Θ ιςχφσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων μπορεί να διακοπεί εφόςον γίνει προμικεια των ηθτοφμενων ειδϊν από τθν3 ΥΡΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ι από κεντρικι υπθρεςία (Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ). Στθν
περίπτωςθ αυτι για τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ υπθρεςία μασ, ουδεμία ευκφνθ ζχει ζναντι του χορθγθτι
3.

Σε περίπτωςθ που δοκεί εξουςιοδότθςθ από τθν 3θ ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ι από κεντρικι υπθρεςία (Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ) θ υλοποίθςθ των να γίνει από άλλο νοςοκομείο καμία ευκφνθ δεν ζχει το ΓΝ Φλϊρινασ
και οι πλθροφορίεσ κα δοκοφν από τα αντίςτοιχα τμιματα αυτϊν

4.

Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα, ζπειτα από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ
επί 2ΜΘΝΕΣ(ΔΥΟ) ακόμθ, με ζγγραφθ διλωςι του που απευκφνεται ςτον προμθκευτι πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.

5. Οι αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου, με βάςθ τθν
κατανάλωςθ αντίςτοιχων ειδϊν κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Το Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ αυτζσ ι τον
προχπολογιςμό τθσ προμικειασ, εφόςον τοφτο δεν επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ.

ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Φλϊρινασ μετά από απόφαςθ του Σ.Δ..
Σε περίπτωςθ που το υλικό παραδοκεί μετά από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του
αρκ.32 ΡΔ 118/2007.
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ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ , ο προμθκευτισ κατζκεςε ςτο Γενικό Νοςοκομείο
Φλϊρινασ τθν κάτωκι εγγυθτικι επιςτολι
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ υπ’ αρίκμ. ……………………………………………………….. αξίασ
………….. € τθσ ……………………….θ οποία κα
παραμείνει ςτο Νοςοκομείο μζχρισ ότου εκπλθρωκοφν οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και κα επιςτραφεί ατόκωσ ςτον προμθκευτι.
Θ παραπάνω ςφμβαςθ κατά τα λοιπά ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 118/2007 και τθν υπ’ αρίκμ. 22/2016 διακιρυξθ μασ.
ΕΚΧΩΘΣΕΛΣ-ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΕΛΣ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ

ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΖΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άρχεται από τθσ υπογραφισ τθσ το ΓΝΦ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε
περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ
του (νοςοκομείου),
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(β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ εντολζσ του (νοςοκομείου),
(γ) αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ,
(δ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν
πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων,
(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του.
ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα ΓΝΦ . διατθρεί το δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον Ρρομθκευτι ςε όποιο ςτάδιο εξζλιξθσ και αν
βρίςκεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ – μετά απόμθνιαία προειδοποίθςι του – αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται από
μζρουσ του Αναδόχου οι όροι και ο προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί (ιδίωσ όταν δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά
υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι
του)ι ότι δεν τθρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ.
Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του προμθκευτι εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του παραςχεκεί θ δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ
μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι.
Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του ΓΝΦ
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά
ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 34, παρ. 5 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, υπό τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 3 του Ρ.Δ.

118/2007,

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 του
άρκρου 27 του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/2007).

Το ΓΝΦ αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ, πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ
εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν.
Αν παρζλκει θ ςυμφωνθμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ τθσ εκάςτοτε τμθματικισ παραγγελίασ ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ,
τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ ποςοςτό ωσ ποινικι ριτρα όπωσ
αναφζρεται ςτο άρκρο 32 του Ρ.Δ. 118/2007.
Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 του
Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου».
Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του
ΓΝΦ ι ςε ανϊτερθ βία.
ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία
εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται.
Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ ι του εργοςταςίου του προμθκευτι.
Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα ι ςτο εργοςτάςιο του προμθκευτι. Ρλθμμφρα.
Σειςμόσ. Ρόλεμοσ.
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Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου). Εμπορικόσ αποκλειςμόσ
ειςαγωγισ (EMBARGO).

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ
βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει . με ζγγραφό του κοινοποιοφμενο προσ το(Νοςοκομείο) και να επικαλεςκεί τουσ ςχετικοφσ λόγουσ
και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά
ςτοιχεία.
Το ΓΝΦ αποφαςίηει .
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από το ΓΝΦ τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Αναδόχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ
Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Οποιαδιποτε όμωσ, τροποποίθςθ των
όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, μετά από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του νοςοκομείου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν
Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’
αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Σε περίπτωςθ
αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια .

ΚΕΣΘ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΣΕ ΛΣΧΥ
Θ παροφςα ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία που χει οριςκει και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
ΛΟΛΡΟΛ ΠΟΛ
1.

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ και

ςε όλα τα ςχετικά και ςυνθμμζνα εδϊ ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, των οποίων όλων ανεξαιρζτωσ αυτι ζλαβε γνϊςθ και με τα οποία
ςυμφωνεί.
2.

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει από κοινοφ και εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ

ςφμβαςθ. Φζρει δε εισ το ολόκλθρον αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ μετά των
παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
3.

Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ

ανεπιφφλακτα, κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι.

ΚΩΔΛΚΟΛ ΕΛΔΩΝ ΡΟΥ ΚΑΤΑΚΥΩΚΘΚΑΝ
Επιςυνάπτεται αναλυτικά πίνακασ ειδϊν και τιμϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και αφορα τισ
ανοςοαιματολογικζσ εξετάςεισ με ςυνοδό εξοπλιςμό με τουσ κατωκι τουσ κωδικοφσ:
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ

Το ςφςτθμα να αποτελείται από τα ακόλουκα:

Θ ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε εισ τριπλοφν και υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ.

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ
ΓΛΑ ΤΟ Γ.Ν.ΦΛΩΛΝΑΣ

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΕΛΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ
ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147)]
γιαδιαδικαςίεσςφναψθσδθμόςιασςφμβαςθσκάτωτωνορίωντων
οδθγιϊν
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛ ΦΛΩΛΝΑΣ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΙΜΔΙΣ: 99221915_2
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΦΛΩΛΝΑ ΤΚ. 53100
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ
- Τθλζφωνο: 23853/50266
- Ιλ. ταχυδρομείο:
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) :
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΪΝΛΣΜΟΣ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΛΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΑΤΟΣ CPV 33696100-6 ΡΡΥΥ 2015 για
το είδοσ ΑΝΟΣΟΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ. Ι ςφμβαςθ αναφζρεται ςε, προμικειεσ,

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 30 /2019 …]

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΙΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΙΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΙΪΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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ΜζροσII:Ρλθροφορίεσςχετικάμετονοικονομικόφορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία 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:
*……+
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Ιλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ *……+
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθii;
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 ςτον επίςθμο κατάλογοiii:
δ) Ι 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) (διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ,
επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):*……]*……+*……]
*……+
γ) *……]

δ) [] Ναι [] Πχι

ε) [] Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……]*……+*……+*……]
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία [] Ναι [] Πχι
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσiv;
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 α) *……]
ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ β) *……+
δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……]
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ]
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί
να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςη, αναφζρετε το όνομα και τη διεφθυνςη του προςϊπου ή των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτημζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τησ παροφςασ διαδικαςίασ
ανάθεςησ δημόςιασ ςφμβαςησ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……]
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο *……]
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……]
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……]
Τθλζφωνο:
*……]
Ιλ. ταχυδρομείο:
*……]
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με *……]
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον
ςκοπό …):
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δενςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει []Ναι [+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου
131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πληροφοριϊν 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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ΜζροσIII:Λόγοιαποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ v
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi·
δωροδοκίαvii,viii·
απάτθix·
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ x·
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ xi·
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:
Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ [] Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxiii
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;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
[……+*……+*……]*……]xiv
Εάν

ναι,

αναφζρετεxv:
α) Ιμερομθνία 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:

α) Ιμερομθνία:[ ],
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

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
xvii;
Πλθρωμι
ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ:
Απάντθςθ:
ςχετικοφφόρων
λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)
περιγράψτε
τα μζτρα
πουεκπλθρϊςει
λιφκθκαν xviii
:
1)Εάν
Ο ναι,
οικονομικόσ
φορζασ
ζχει
όλεσ
τισ[]*……]
Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του
όςον που
αφορά
τθν πλθρωμι
ι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Β: Λόγοι
ςχετίηονται
με τθν φόρων
καταβολι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ xix, ςτθν Ελλάδα και
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΛ
ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ
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)*……+
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1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Ι εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ γ.1) [] Ναι [] Πχι
γ.1) [] Ναι [] Πχι
απόφαςθσ
-[] Ναι [] Πχι
-[] Ναι [] Πχι
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου-*……+·
-*……+·
αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
-*……+·
-*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των
δ) [] Ναι *+ Πχι
δ) [] Ναι *+ Πχι
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερκοφν Εάν ναι, να αναφερκοφν
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
xx
πλθροφορίεσ
*……]
καταβολι τουσ ;
*……]
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxi
διατίκεται 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 [] Ναι [] Πχι
τισ υποχρεϊςεισ
του
ςτουστομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίουxxii;
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 [] Ναι [] Πχι
τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxiii :
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 περιςτάςεισxxiv
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

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

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ,
επακριβή 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:
[..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με [] Ναι [] Πχι
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ
του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
*…...........]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι [] Πχι
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν [] Ναι [] Πχι
ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxvi,
λόγω
τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
[.........…+
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ [] Ναι [] Πχι
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

[...................…+
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι [] Ναι [] Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxviii
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:
*….................]
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:
[] Ναι [] Πχι
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα
δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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ΜζροσIV:Κριτιριαεπιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 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 Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxix; του:
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή
αναφζρετε:
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
[……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ [] Ναι *+ Πχι
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
χϊρα εγκατάςταςισ του
[ …+ [] Ναι [] Πχι
Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ ζκδοςησ, επακριβή
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……]*……+*……]

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι
τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα Απάντθςθ:
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να [] Ναι [] Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ
φορζασ ςυμμορφϊνεται
με τα
απαιτοφμενα 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 η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφζρετε:
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+
*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να [] Ναι [] Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ
φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με τα
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν *……+ *……+
όςον
αφορά
τα
ςυςτιματα
ι
πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+
*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ 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 πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται xxx, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν xxxi.
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): *……+
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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.
Ρολφ 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/ι 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
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

Ι 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 )
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Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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φορζσ χρειάηεται.
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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.
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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

. Ι 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

Ι 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 Ραράρτθμα αυτό.
xxx

Ρρβλ και άρκρο 1 ν.

4250/2014
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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
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. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) :
Θμερομθνία ζκδοςθσ :
Ρροσ το:
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΛΚΜΟΝ ........................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των
………………..ευρϊ και
ολογράφωσ
………………………………
υπζρ
τθσ εταιρείασ…………………………… ι ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ
ι κοινοπραξίασ των
εταιρειϊν α)…………..………….β)……..…………….κλπ,
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν
τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ με καταλυτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν τθν .…/………/………..,
για τθν ανάδειξθ προμθκευτι ……………………, τθσ με αρικμ. …………./2017
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διακιρυξθ ςασ.

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ
εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον
ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ
των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν
από τα άρκρα αυτά.
4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ
(εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε
ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε.
Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ.
5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ)
……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι
ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραφεί ς' εμάσ θ
παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι
απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί
εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.
8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
(_/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΥ+
……………….
Ρροσ
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α…….. ΕΥ]……..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ΕΥ]…………….. (και ολογράφωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται
θ υποχρζωςι
μασ,
υπζρ
τθσ
εταιρείασ………………………………..……. ΑΦΜ…………………………………… _\νςθ……………………………………………………
Ρροσ
……………………………………….……………………..…………………………….
για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια
………………( αρ.διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……….ΕΥ] αυτισ .
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ, υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το
ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………..
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ
ο χρόνοσ ιςχφοσ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ςυμβατικοφ χρόνου δθλ.
να αναγράφει ότι λιγει δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔ, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν

