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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
1θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ
: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ρλθροφορίεσ: ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τθλζφωνο
: 213 204 1642
FAX
: 213 204 1989
E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/

Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.,
και ςτο Site του Νοςοκομείου

ΑΘΘΝΑ, 22/06/2018
Αρ. Ρρωτ.: 11/07/309/20283

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 128/2018
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τθν προμικεια «ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ ΡΑΑΦΙΝΘΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΙΜΟΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ»
με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ .
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ν.Ρ.Δ.Δ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
Θμερομθνία: 06/07/2018
Θμζρα: ΡΑΑΣΚΕΥΘ
Ϊρα: 12 :00μμ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΣ ΡΑΑΦΙΝΘΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

16.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

Τεμάχια

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ

Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ
ΣΤΟ
SITE
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ
22/06/2018

ΤΟΥ

22/06/2018
22/06/2018

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
1.1. Του Ρ.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
κυβερνθτικά όργανα».
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.4. Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204
/19-7-1974)
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρκρο 24 « Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων
και άλλεσ διατάξεισ».
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1.7 Τισ διατάξεισ του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014): Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
1.8. Του Ν. 2690/99 κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.
1.9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.10. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ
λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα υπουργείου
Ανάπτυξθσ», άρκρο 35.
1.11. Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΦΕΚ Α’
139/27.6.97)
1.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και άλλεσ διατάξεισ»
1.13. Του Ν. 4025/2011 “Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ,
Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ.”
1.14. Του Ν. 4038/2012 “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012−2015.”
1.15. Του Ν. 4052/2012 Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ,
τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ
μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ
οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ.
1.16 Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Α’ 161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
1.17 Του Ν. 4254/2012 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»
1.18. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ ςτα άρκρα
που ιςχφουν από τθν δθμοςίευςι του ςφμφωνα με το άρκρο201 του ιδίου Νόμου.
1.19. Tθν ΥΑ Ρ1/B/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) »
1.20. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιοβακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
1.21. Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρκρο 28, τροποποίθςθ του ν. 3886/2010 «Δικαςτικι
προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν
Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173).
1.22. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013)
1.23. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
1.24 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».
1.25. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ…..4127/2013».
1.26. Το άρκρο 67, παρ. 8 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014)
1.27. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν
οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ»
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1.28. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

2. Τισ αποφάςεισ:
2.1. Τθν με αρικ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Ρροιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 &
ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).
2.2. Τθν υπ’ αρικμ. 19 Απόφαςθ τθσ 187θσ Συνεδρίασ τθσ 31/1/2018 του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ
2.3. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 7127)
2.4. Τθν αρικμ.561/2018 απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:
Ψ4ΒΥ4690ΩΧ-ΣΙ8.

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνιςμό με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ,
Για τθν προμικεια «Ενόσ (1) αυτόματου μικροτόμου παραφίνθσ για το
Αιμοπακολογοανατομικό Εργαςτιριο ».
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ.
1. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΤΟΡΟΣ
ΛΘΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΟΣΦΟΩΝ

Ρρωτόκολλο (Νο 317)
«Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ06/07/2018
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- θμζρα Ραραςκευι
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
Και μζχρι ϊρα
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47
10:30πμ
ΑΘΘΝΑ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΓΑΦΕΙΟ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
(Νο 319)

06/07/2018
θμζρα Ραραςκευι
ϊρα 12:00μμ

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των
προςφορϊν, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά
περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.
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ΜΕΟΣ Αϋ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ- ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΑΥΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΣ
ΡΑΑΦΙΝΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
ΜΕ ΦΡΑ 24%
16.000,00€

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο
Μζροσ Γϋ τθσ διακιρυξθσ.
ΜΕΟΣ Βϋ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ
Ανακζτουςα Αρχι
Το «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» και το οποίο
προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.
Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Διακιρυξθ
Θ παροφςα Διακιρυξθ που αποτελείται από το:
Μζροσ Α: ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι
Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ Ρρομικειασ
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν
Ραράρτθμα Ι: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Ραράρτθμα II: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ
Ραράρτθμα III: Σχζδιο ςφμβαςθσ
Ραράρτθμα ΙV: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν
ανακζτουςα αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ
Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο
λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ.
Ρροςφζρων
Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό
και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Εκπρόςωποσ
Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο
εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Αντίκλθτοσ
Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου,
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fax κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ με τον Ρροςφζροντα.
Ανάδοχοσ
Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι,
ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα.
Κατακφρωςθ
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ
προμικειασ ςτον Ανάδοχο.
Σφμβαςθ
Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι.
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ
Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των διαγωνιηομζνων / υποψθφίων
Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Συμβατικά τεφχθ
Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ
που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ:
α. τθ Σφμβαςθ,
β. τθν Διακιρυξθ
γ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου και
δ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
Ρροχπολογιςμόσ
Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ
προμικειασ
Συμβατικό Τίμθμα
Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι
υπθρεςίασ (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν
επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των ειδϊν.
ΑΘΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ : Υψθλάντου 45-47, Ταχ. Κϊδικασ: 106 76, Ακινα
Τθλζφωνο: 213 204 1642
Fax: 213 204 1989
E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr
Ρλθροφορίεσ : ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝ.
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/
ΑΘΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία
ΑΘΟ 4. ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ από το site του
Νοςοκομείου και από τθ Διαφγεια ι από το ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν
αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό
ςελίδων, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο.
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Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του
παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ διακιρυξθσ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ
τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν 4412/2016, αυτζσ
παρζχονται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Κανζνασ
υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ
εκ μζρουσ του Ανακζτουςασ Αρχισ.
ΑΘΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
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.
ΑΘΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
6.1. 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:
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 απόφαςθσπλαίςιο 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 κρατϊνμελϊν 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 Ιουλίου 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,

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 128/2018

Σελίδα 7

18PROC003306921 2018-06-22
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 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 Ιουνίου 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).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ
βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ Ε.Ρ.Ε., ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχωριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 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. 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
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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.
ι/και
γ) 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
3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ: δθμόςιασ υγείασ.
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 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.
4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(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. Θ
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,
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(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 17 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.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται
ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα 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
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
6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2. γ) και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 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
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ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 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 ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ.
7. Θ 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.
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.
6.2. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ
Για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα
πρζπει αυτοί να διακζτουν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ που αφορά θ παροφςα ςφμβαςθ, Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ προσ τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ (άρκρο 75 ν. 4412/2016),
το οποίο ο υποψιφιοσ δθλϊνει υπεφκυνα ςτο ΤΕΥΔ (μζροσ IV-α) ότι ικανοποιεί είναι
να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκεί (ρθτά κατονομαηόμενεσ),
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά
πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι
κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). Τα αλλοδαπά
φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του οικείου
Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ,
ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι
των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των
δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά
τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.
6.3. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ και
τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω.
α/α
1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που ζχει διαμορφϊςει θ ανακζτουςα αρχι
για τον παρόντα διαγωνιςμό.
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 6.1 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ των παραγράφων 6.2 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/3698/16-112016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV, 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 ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ
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α/α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο 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 6.1 παρ.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.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι
ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ ςφμβαςθσ.
Σθμειϊνεται ότι: ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του
Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV.

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό.
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα
πιςτοποιθτικά/ δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει
ότι αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σθμειϊνεται ότι: ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί 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.
Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό δεν απαιτείται.
ΑΘΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν
τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τεχνικά χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus,
εγγυιςεισ, εμπειρία κ.τ.λ..) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ.
ΑΘΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
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Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» και περιζχει
ςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΙ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
ΑΘΟ 9. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι προςφορζσ είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι
τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν
παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ
των προςφορϊν. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν
ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και
τθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ:
 ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία)
 «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
 Υψθλάντου 45-47, Ακινα
 ΡΟΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ……….
 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τθν προμικεια «……….»
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ
των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι
προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν
ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν
αποςφραγιςκεί.
ΑΘΟ 10. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που
ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ
“ΡΩΤΟΤΥΡΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά
ςυνεχι αρίκμθςθ.
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Το περιεχόμενο του
πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ.
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ.
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και
αντίγραφα), με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τθν
ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και
ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια
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(prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα
οποία μπορεί να υποβλθκοφν μόνον εντφπωσ.
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ
προςφοράσ κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα
περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ
δαπάνθ με ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.
Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ
τιμι τθσ εγχϊριασ αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν.
3846/2010. Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από το παρατθρθτιριο του άρκρου
24 του ν. 3846/2010 κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ όπου ταυτοποιοφνται.
3.4. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν,
λόγω του μεγάλου 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.
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία
του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά
ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 1497/1984 (Α’ 188).
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου
και ςελίδασ.
6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ
και θ ςειρά των όρων τθσ διακιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ διακιρυξθσ
πρζπει να είναι ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν
οίκων επιτρζπονται μόνον εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια
τθσ αξιολόγθςθσ.
7. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
8. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι
να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ
προκεςμία. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει
ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν,
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των
υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ
προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ
το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ
αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν 4250/2014
(Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που
κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ
ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ
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αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ αλλά μόνο
τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν
που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του
ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ.
10. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν
υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3
ΑΘΟ 11. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ
διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
ΑΘΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ
προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των
προτάςεων αυτϊν.
Δεν γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν
ΑΘΟ 13. ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ
ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ.
3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά
ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό
ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
4. Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε
είδοσ και κάκε τφπο προςφερόμενου υλικοφ. Ρροϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν
Τεχνικι Ρροςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ
τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία.
5. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα
αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προϊόν κα είναι οι τελικζσ
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τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ
εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ.
6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν
δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ
τθσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι
διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να
υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν τιμι προςφοράσ.
9. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ
για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
10. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
ΑΘΟ 14. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι
(Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και
διενεργεί όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ.
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν
και των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ
αξιολόγθςθσ το οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αποφαςίηων Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα
όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127.
ΑΘΟ 15. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ
β) Θ οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του άρκρου
24 του ν. 3846/2010
γ)Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί
ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
δ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ.
ε) 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 τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 102 του Ν 4412/2016.
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ςτ) 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/τον ανακζτοντα φορζα.
η) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
θ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.
κ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ
προςφοράσ.
ΑΘΟ 16. ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 που του αποςτζλλεται, να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με
ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 6.1 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 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. Θ
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 1,
β) για τισ παραγράφουσ 2 και 4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ 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 με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ
“Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4, 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
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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 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο
λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 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.
δ) για τθν παράγραφο 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.
2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 6.2 (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.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν
Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ
αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι
αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
3. 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.
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4. 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.
Θ 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.
5. 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.
Αν 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 ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15)
επιπλζον θμζρεσ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 6.1 (λόγοι
αποκλειςμοφ) και 6.2 ζωσ (κριτιρια επιλογισ) τθσ παροφςασ,
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 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
ΑΘΟ 17. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του ν.
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ
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 και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια
διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
ΑΘΟ 18. ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
ΑΘΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το
άρκρο 127 του Ν 4412/2016.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ
του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 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 ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376
παράγραφοσ 11. 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 δεκτισ από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο.
ΑΘΟ 20. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 128/2018

Σελίδα 20

18PROC003306921 2018-06-22
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 21. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ.
ΑΘΟ 22. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο
από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά.
Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με
τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο
208.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του
Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν
ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
(Σε περίπτωςθ που επικυμείτε μπορεί να γίνει χριςθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 53 ςχετικά με
τθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων για τα αγακά που κα παραδοκοφν μετά τθν πάροδο 12 μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςχετικόσ όροσ κα μποροφςε να ζχει ωσ εξισ:
«… Το ςυμφωνθκζν τίμθμα ανά είδοσ κα αναπροςαρμόηεται με βάςθ τον δείκτθ τιμϊν
καταναλωτι για τα προϊόντα που προβλζπεται να παραδοκοφν μετά τθν παρζλευςθ των
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
…….. Χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ αναπροςαρμογισ είναι θ θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
κατά τθ διαδικαςία που προθγικθκε τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και
υπολογίηεται μζχρι και τθν θμερομθνία παράδοςθσ των αγακϊν. Σε περίπτωςθ
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν
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λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. Προκαταβολι που χορθγικθκε αφαιρείται από
τθν προσ αναπροςαρμογι ςυμβατικι αξία..».
ΑΘΟ 23. ΣΥΜΒΑΣΘ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
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.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ Σφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, το κείμενο τθσ οποίασ
επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ
ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε
τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
Γ. Τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα
Δ. Τθν τιμι
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν
ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ
Θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ
Θ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν
Ι. Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ
προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου.
ΑΘΟ 24. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν εν λόγω προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ),
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από εργαηόμενουσ,
που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα
Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
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Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν
Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ.
Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί
ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ
τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί
να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα
εναπομείναντα μζλθ του Ρρομθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των
μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του
Ρρομθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των
ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ.
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνονται με
τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
τον Ν. 3414/05.
ΑΘΟ 25. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Οι ειδικότεροι όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφβαςθσ
περιλαμβάνεται ςτο ςχζδιο τθσ ςφβαςθ το οποίο ζχει ωσ κατωτζρω, επιςυνάπτεται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ημερομηνία :

Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
Ρ. ΓΚΟΥΛΑΚΘ -ΜΘΤΣΑΚΘ

ΜΕΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
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ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ
ΜΙΚΡΟΣΟΜΟΤ ΠΑΡΑΦΙΝΗ
.Β.
%)

Α/Α

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ
Α.ΓΓΝΙΚΑ
Μηθνμηόμμξ παναθίκεξ αοηόμαημξ, εύπνεζημξ, ζηηβανή θαηαζθεοή, θαηάιιειμξ γηα ηεκ
ημμή δεηγμάηςκ εγθιεηζμέκςκ ζε παναθίκε.
Ο μηθνμηόμμξ παναθίκεξ ζα πνέπεη κα ακήθεη ηεθμενηςμέκα ζηεκ πημ πνόζθαηε εμπμνηθή
ζεηνά ημο θαηαζθεοαζηηθμύ ημο μίθμο. Να απμηειείηαη από:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
%
1.
2.
3.

4.

10

10

Μηθνμηόμμ
Κμκζόια ειέγπμο (πεηνηζηήνημ)
Πμδμδηαθόπηε
Φμνέα μαπαηνηδίμο
Φμνέα δεηγμάηςκ
Αθαηνμύμεκμ ζύζηεμα ζοιιμγήξ οπμιεημμάηςκ ημμώκ

Β.ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σάζε ιεηημονγίαξ
230V 50Hz
Δηαζηάζεηξ (ΜxΠxΤ) mm
Να ακαθενζμύκ
Βάνμξ
Να ακαθενζεί
Να δηαζέηεη :
Σμμή

α. Αοηόμαηε

5.

Σνόπμη ημμήξ

6.

Κμύνεμα (trimming)

7.

Ρύζμηζε ηαπύηεηαξ θμπήξ

8.

Ρύζμηζε
μαπαηνηδίμο

9.

Ρύζμηζε πάπμοξ ημμήξ

10.

Ρύζμηζε
πάπμοξ
(trimming)

γςκίαξ

θιίζεξ

θμονέμαημξ
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Ναη, με ημ πάηεμα
εκόξ
πιήθηνμο
ή
μέζς
ημο
πμδμδηαθόπηε
Ναη

β. Υεηνμθίκεηε
Να δηαζέηεη ημοιάπηζημκ :
α. Αοηόμαηε
1. Μμκή
Ναη
2. οκεπή
Ναη
3. Πμιιαπιή
Ναη
4. Ακ δηαζέηεη άιιμοξ ηνόπμοξ ημμήξ κα
ακαθενζμύκ
β. Υεηνμθίκεηε
α. Αοηόμαημ
β. Υεηνμθίκεημ μέζς πεηνμηνμπμύ
Να δηαζέηεη, ημοιάπηζημκ δύμ ηαπύηεηεξ θμπήξ ή
νοζμηδόμεκε ηαπύηεηα θμπήξ. Να γίκεη ακαιοηηθή
ακαθμνά (mm/sec)
Ναη, με μνηδόκηηα πενηζηνμθηθή θίκεζε ημο οπμδμπέα
ημο μαπαηνηδίμο
0,5μm – 100μm πενίπμο. Να γίκεη ακαιοηηθή ακαθμνά
γηα ημοξ βεμαηηζμμύξ ηεξ νύζμηζεξ ημο πάπμοξ ημμήξ
ζε όιμ ημ δεημύμεκμ εύνμξ.
5μm – 300μm ημοιάπηζημκ. Να γίκεη ακαιοηηθή
ακαθμνά γηα ημοξ βεμαηηζμμύξ ηεξ νύζμηζεξ ημο
πάπμοξ θμονέμαημξ (trimming) ζε όιμ ημ δεημύμεκμ
εύνμξ.
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11. Πνμώζεζε δείγμαημξ μνηδόκηηα
12. Μήθμξ θάζεηεξ θμπήξ
13. Πνμζακαημιηζμόξ δείγμαημξ
14. Τπμδμπέαξ δείγμαημξ

15. Φμνέα δείγμαημξ

16.

Οπηζζμπώνεζε
(retraction)

ημο

δείγμαημξ

17. Φμνέα μαπαηνηδίμο

18. Οζόκε

19. Πανάζονμ θςηόξ
20. Κμκζόια ειέγπμο (πεηνηζηήνημ)
21. Υεηνμηνμπόξ
22. Πμδμδηαθόπηεξ

28mm πενίπμο
65mm ημοιάπηζημκ
α. Ονηδόκηηα
8μ πενίπμο
β. Καηαθόνοθα
8μ πενίπμο
γ. Πενηζηνμθή
360μ πενίπμο
50x50mm ημοιάπηζημκ. Να δηαζέηεη θαη οπμδμπέα
μεγάιςκ θαζεηώκ, κα ακαθενζμύκ μη δηαζηάζεηξ.
Ναη με πνμώζεζε θαη οπμπώνεζε ημο δείγμαημξ
αοηόμαηα ή ειεγπόμεκμ από ημκ πεηνηζηή, με
δοκαηόηεηα επηιμγήξ δύμ ηαποηήηςκ ημοιάπηζημκ ή
νοζμηδόμεκε ηαπύηεηα πνμώζεζε θαη οπμπώνεζε ημο
δείγμαημξ. Να γίκεη ακαιοηηθή ακαθμνά (μm/sec).
Να θιεηδώκεη γηα ηεκ απμθογή μεηαθίκεζεξ ημο
δείγμαημξ με απιό θαη εύπνεζημ ηνόπμ ,κα
πενηγναθεί.
Ναη θαηά ηε δηαδηθαζία ιήρεξ ημμώκ ημο δείγμαημξ
(ζε μm).
Να γίκεη
ακαιοηηθή ακαθμνά
ηεξ
μπηζζμπώνεζεξ ημο δείγμαημξ. Γπίζεξ κα μπμνεί κα
απεκενγμπμηεζεί.
Ναη, με ζύζηεμα πνμζηαζίαξ ημο πεηνηζηή ζε όιμ ημ
μήθμξ ημο μαπαηνηδίμο. Η αθαίνεζε ημο μαπαηνηδίμο κα
γίκεηαη με εύθμιμ ηνόπμ.
Να
απεηθμκίδμκηαη
ημοιάπηζημκ
ηα
παναθάης
θαηκόμεκα :
α. Απανίζμεζε ημμώκ
Ναη
β. Έκδεηλε ημμώκ
Ναη
γ. Πάπμξ ημμήξ
Ναη
δ.
Πάπμξ
θμονέμαημξ
Ναη
(trimming)
ε. Σαπύηεηαξ ημμήξ
Ναη
Ακ δηαηίζεηαη κα πνμζθενζεί. Να ακαθενζεί ε
ηεπκμιμγία ημο παναζύνμο γηα ηεκ επηζεώνεζε ηεξ
ιαμβακόμεκεξ ημμήξ.
Ναη, κα γίκεη ακαιοηηθή πενηγναθή ηεξ ιεηημονγίαξ
ημο.
Ναη, με ζύζηεμα αζθάιηζεξ. Να ακαθενζεί
Ναη, κα γίκεη ακαιοηηθή πενηγναθή ηεξ ιεηημονγίαξ
ημο.

ύζηεμα ζοιιμγήξ οπμιεημμάηςκ
Ναη, αθαηνμύμεκμ
ημμώκ
Δηαθόπηε δηαθμπήξ ιεηημονγίαξ
24.
Ναη
εθηάθημο ακάγθεξ
25. Μκήμε ζέζεξ δείγμαημξ
Ακ δηαζέηεη, κα πνμζθενζεί.
Γ.ΓΠΙΠΛΓΟΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΓ & ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1. Γπηπιέμκ δοκαηόηεηεξ
Να ακαθενζμύκ
Ο πνμζθένςκ κα δηαζέηεη ζύζηεμα ακηηθαηάζηαζεξ ημ
μπμίμ ζα δηαζέηεη ζημ Νμζμθμμείμ μέπνη ηεκ
2. ύζηεμα ακηηθαηάζηαζεξ
απμθαηάζηαζε ηεξ βιάβεξ με ίδηα ή ακώηενα ηεπκηθά
παναθηενηζηηθά.
23.

%
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ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΓΓΝΙΚΑ
1.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα εθηειέζεη πιήνςξ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο μεπακήμαημξ θαη κα ημ
παναδχζεη ζε ιεηημονγία, με δηθυ ημο εηδηθεομέκμ θαη αζθαιηζμέκμ πνμζςπηθυ θαη δηθή ημο μιμθιενςηηθά
εοζφκε, ζφμθςκα με ημοξ ηεπκηθμφξ & επηζηεμμκηθμφξ θακυκεξ, ημοξ θακμκηζμμφξ ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ,
με ηηξ μδεγίεξ θαη ηα ζπέδηα ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο θαη ηέιμξ ηηξ μδεγίεξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ
ημο θμνέα, ζημ πχνμ πμο δηαζέηεη. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα πνεζημμπμηήζεη απμδεδεηγμέκα ημ
ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ ημ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ζηα δηθαημιμγεηηθά ηεξ πνμζθμνάξ, ημ δε Νμζμθμμείμ
μθείιεη κα ειέγλεη ηε ζπεηηθή ζομμυνθςζε, χζηε κα δηαζθαιηζζμφκ ηα ζομθένμκηα ημο Δεμμζίμο.
1.2. Η πανάδμζε-παναιαβή ημο μεπακήμαημξ (μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή) ζα γίκεη, με ηεκ
εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήνμοξ ιεηημονγίαξ, ςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη απυ ηεκ ζπεηηθή θείμεκε
κμμμζεζία. Οη πενηγναθυμεκεξ ζηε ζφμβαζε δοκαηυηεηεξ ημο μεπακήμαημξ ζα ειεγπζμφκ ζε θάζε
πενίπηςζε με ηα απαηημφμεκα ενγαιεία θαη υνγακα μεηνήζεςκ θαη ειέγπμο, πάκημηε δε θαηά ηνυπμ
ηεπκηθά άνηημ θαη υπμο αοηυ δεκ είκαη δοκαηυ ζε πναγμαηηθέξ ζοκζήθεξ, με ηεκ δηαδηθαζία ηςκ ελεηάζεςκ
ζε αζζεκείξ (αθμνά ηεκ δηαδηθαζία μνηζηηθήξ παναιαβήξ).
1.3. Όια ηα είδε θαη οιηθά, πμο ζα πνμζθμμίζεη μ πνμμεζεοηήξ ζημ Νμζμθμμείμ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηημονγία ημο οπυ πνμμήζεηα μεπακήμαημξ, πνέπεη κα είκαη θαηκμφνγηα αμεηαπείνηζηα πςνίξ ειαηηχμαηα
θαη κα ηθακμπμημφκ υιμοξ ημοξ υνμοξ ζφμβαζεξ, πμο θαζμνίδμοκ ημκ ηφπμ, ηεκ θαηεγμνία θαη ηα οπυιμηπα
παναθηενηζηηθά ημο.
1.4. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα δχζεη μπμηαδήπμηε ζημηπεία πνμέιεοζεξ ηςκ οιηθχκ ήζειε δεηήζεη
μ θμνέαξ γηα δηαπίζηςζε ηεξ πμηυηεηαξ θαη ηςκ παναθηενηζηηθχκ ημοξ.
1.5. Ο θμνέαξ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ειέγπεη θάζε πνμζθμμηδυμεκμ οιηθυ θαη μ πνμμεζεοηήξ
οπμπνεχκεηαη κα οπαθμφζεη ζε μπμηεζδήπμηε εκημιέξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ ημο, γηα οιηθυ ημ μπμίμ
δεκ εθπιενχκεη ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πμηυηεηα θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο.
1.6. ηεκ πνμζθμνά ζα ακαθενζμφκ ακαιοηηθά πανυμμηα μεπακήμαηα πμο έπμοκ εγθαηαζηαζεί θαη
ιεηημονγμφκ ζε Γιιεκηθά Νμζμθμμεία, θιηκηθέξ θιπ., με ηδηαίηενε έμθαζε ζηα δεμυζηα Νμζμθμμεία θαη ακ
ηα μεπακήμαηα αοηά ζοκηενμφκηαη απυ έγθνηημ θαη θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ηεξ
πνμμεζεφηνηαξ εηαηνείαξ.
1.7. Ο πνυκμξ πανάδμζεξ, μ μπμίμξ ζα ακαθενζεί μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά θαζμνίδεηαη απυ
ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε ελήκηα (60) εμενμιμγηαθέξ εμένεξ.
2. ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ ΣΓΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΓΓΓΤΗΓΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΓΩ,
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
2.1. Άπακηα ηα ζπεηηθά ζοκοπμβαιιυμεκα, με ηεκ πνμζθμνά ζημηπεία, απυ ημοξ «πνμμεζεοηέξ», θαη θφνηα
ηα ζημηπεία ηα μπμία θνίκμκηαη, υπςξ ηεπκηθή πενηγναθή, γεκηθμί-εηδηθμί υνμη, θφιιμ ζομμυνθςζεξ,
πηζημπμηεηηθά ή βεβαηχζεηξ γηα ημ ελεηδηθεομέκμ ηεπκηθυ ή εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ, ελαζθάιηζε
μαθνυπνμκεξ πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ ή ακαιςζίμςκ μμκμπςιηαθμφ παναθηήνα, ελαζθάιηζε μαθνυπνμκεξ
πανμπήξ οπενεζηχκ, εγθαηάζηαζεξ, service, εθπαίδεοζεξ θιπ. εγγοήζεηξ ή θαιφρεηξ ηεπκηθήξ ή
μηθμκμμηθήξ θφζεξ θιπ. ζημηπεία ηα μπμία ακαθένμκηαη ζηα πανανηήμαηα ηεξ Δηαθήνολεξ, πνμθεημέκμο κα
θνηζμφκ, παναθηενηζζμφκ θαη αλημιμγεζμφκ πνέπεη κα είκαη μπςζδήπμηε επηβεβαηςμέκα-ηεθμενηςμέκα
απυ ημκ ακηίζημηπμ μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ ή θαη’ ειάπηζημκ απυ ημκ επίζεμα ακαγκςνηζμέκμ ζηε
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πχνα μαξ θαη ζε πιήνε ιεηημονγία επί ηνηεηία ημοιάπηζημκ ζογαηνηθυ μίθμ, μ μπμίμξ ζα δηαζέηεη
μπςζδήπμηε θαη ηεκ ακαγθαία μηθμκμμμηεπκηθή ακάπηολε-οπμδμμή ζηεκ Γιιάδα.
Γηα κα παναθηενίδεηαη μ «πνμμεζεοηήξ» ςξ ζογαηνηθυξ μίθμξ, πνέπεη ζημ δηαθνηηηθυ ημο ηίηιμ κα έπεη
θαη ημκ ηίηιμ ημο μεηνηθμφ μίθμο ή κα οπμβάιιεη ζημηπεία πμο κα βεβαηχκμοκ ημκ ηζπονηζμυ αοηυ. Γπίζεξ
ζα οπμβάιιεη μνγακυγναμμα μεηνηθμφ θαη ζογαηνηθμφ μίθμο, ημ μπμίμ ζα πενηιαμβάκεη οπενεζίεξ (γηα ηα
ακηίζημηπα είδε).
Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα δηαζέημοκ ζφζηεμα πμηυηεηαξ ΓΝ ΙSO 9001:08 ή EN
ISO 13485:03, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη EN ISO
13485:03, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ (με
πηζημπμηεηηθά επίζεμμο μνγακηζμμφ πηζημπμίεζεξ μεηαθναζμέκα ζηα ειιεκηθά θαη κμμίμςξ επηθονςμέκα,
ηα μπμία ζα θαηαζέζμοκ ζημκ επημένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ).
Γπίζεξ κα δηαζέηεη βεβαίςζε ζφμθςκα με ηεκ οπμονγηθή απυθαζε ΔΤ8δ/Γ.Π. μηθ.1348/2004 (Ανπέξ θαη
θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ μνζήξ πναθηηθήξ δηακμμήξ ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ) θαη Βεβαίςζε
ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ (ζφμθςκα με ημ Ν. 2939/2001
θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006).
α. ημηπεία θςημηοπεμέκα αυνηζηα ειιηπή ή αζαθή δεκ ζα ιαμβάκμκηαη οπυρε θαηά ηεκ αλημιυγεζε.
β. ημ πενηεπυμεκμ ηςκ πάζεξ θφζεςξ βεβαηχζεςκ ή πηζημπμηεηηθχκ, ή δηθαημιμγεηηθχκ, ή εγγοήζεςκθαιφρεςκ (πνμκηθέξ – πμημηηθέξ – πμζμηηθέξ - πανμπήξ υνςκ ζοκηήνεζεξ – ακηαιιαθηηθχκ – ακαιςζίμςκ
οιηθχκ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ, θιπ.), ηα μπμία ζα ακαθενζμφκ & θαηαηεζμφκ απυ ημοξ «πνμμεζεοηέξ»
γηα ηεκ αλημιυγεζε, βαζμμιυγεζε, πνμμήζεηα – εγθαηάζηαζε – πανάδμζε – εθπαίδεοζε - δηαζθάιηζε
ζοκηήνεζεξ, εγγοήζεςκ, ακηαιιαθηηθχκ, ακαιςζίμςκ οιηθχκ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ, εθπαηδεομέκμο
(ηεπκηθμφ ή εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ) θιπ. , θαη ηα μπμία ζα είκαη πνςηυηοπα ή κμμίμςξ επηθονςμέκα
ακηίγναθα ζα πενηιαμβάκμκηαη πιήνε ζημηπεία, θαηά πενίπηςζε, ημο μεηνηθμφ ή ζογαηνηθμφ ειιεκηθμφ
μίθμο (Δ/κζε, ηειέθςκμ, Fax, θιπ.) θαη ημο οπμγνάθμκημξ Νμμίμμο Γθπνμζχπμο (υκμμα-ηδηυηεηα).
Γηδηθά γηα ηα πηζημπμηεηηθά ISO θαη CE ηα μπμία είκαη μμκαδηθά θαη παναμέκμοκ ζηεκ θαημπή ημο
πνμμεζεοηή γίκμκηαη δεθηά κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα. Σα πηζημπμηεηηθά ζομμυνθςζεξ πμο
εθδίδμκηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή δεκ εμπίπημοκ ζηεκ ελαίνεζε αοηή θαη πνέπεη κα είκαη πνςηυηοπα ή
κμμίμςξ επηθονςμέκα.
2.2. ΟΡΟΙ ΓΓΓΤΗΓΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημα θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ,
με πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ελμοζημδυηεζεξ αοημφ απυ ημκ μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ, γηα ηεκ
ζοκηήνεζε ηςκ ακηίζημηπςκ μεπακεμάηςκ. Η ζφκζεζε ημο ζοκενγείμο ζοκηήνεζεξ θαζχξ θαη ηα ηοπηθά
θιπ. πνμζυκηα ηςκ απαζπμιμομέκςκ κα ακαθενζμφκ ακαιοηηθά ζηεκ πνμζθμνά.
Αζάθεηεξ ή αμνηζηίεξ, ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ, πνμζυκηα, εθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμφ ημοξ υνμοξ
εγγοήζεςκ ή ηε ζοκηήνεζε θιπ. ζα παναθηενίδμκηαη, απανάβαημη υνμη θαη μη πνμζθμνέξ ζα απμθιείμκηαη.
2.2.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα εγγοεζεί ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο μεπακήμαημξ γηα ηνία (3)
ημοιάπηζημκ πνυκηα απυ ηεκ πανάδμζε ημο θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ,
ςξ θαη ηεκ ελαζθάιηζε δηάζεζεξ ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα ημοιάπηζημκ (10) ζοκμιηθά έηε απυ ηε μνηζηηθή
παναιαβή ημο. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ ημ Νμζμθμμείμ δεκ ζα εοζφκεηαη γηα θαμία βιάβε ημο υιμο
μεπακήμαημξ πνμενπυμεκε απυ ηε ζοκήζε θαη μνζή πνήζε ημο θαη δεκ ζα επηβανφκεηαη με θακέκα πμζυ
γηα ηα ενγαηηθά, ακηαιιαθηηθά, οιηθά, θιπ., υπςξ πνμβιέπεη ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ
ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ,. ηεκ πιήνε εγγφεζε πενηιαμβάκεηαη οπμπνέςζε ημο πνμμεζεοηή θαη γηα
πνμιεπηηθυ έιεγπμ ζοκηήνεζεξ, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο Καηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο, χζηε μ
ηαηνμηεπκμιμγηθυξ ελμπιηζμυξ κα είκαη πάκηα ζε θαηάζηαζε εημημυηεηαξ, υηη δειαδή αθνηβχξ πνμβιέπεη
ημ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 128/2018

27 από 61

18PROC003306921 2018-06-22

Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο πνυκμο εγγφεζεξ ηνηχκ (3) εηχκ ηζπφμοκ υιμη μη υνμη θαη μη πμηκηθέξ νήηνεξ ημο
ζπεδίμο ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ
ε πενίπηςζε πνμζθμνάξ ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πένακ ηςκ ηνηχκ (3) εηχκ, ε ζπεηηθή πένακ
ηςκ ηνηχκ (3) εηχκ επηβεβαίςζε ζα γίκεηαη με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηή, ή ηεξ ζογαηνηθήξ
εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε
υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC.
2.2.3. Καηά ηεκ οπμγναθή ημο πνςημθυιιμο παναιαβήξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ μ πνμμεζεοηήξ
οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη: Πιήνε ζεηνά ηεοπχκ (εηξ δηπιμφκ) με μδεγίεξ πνήζεξ θαη ιεηημονγίαξ ζηεκ
Γιιεκηθή γιχζζα θαη μδεγίεξ ζοκηήνεζεξ θαη επηζθεοήξ (SERVICE MANUALS) ζηεκ Γιιεκηθή ή Αγγιηθή
γιχζζα, θαζχξ θαη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ θςδηθμφξ ειέγπςκ θαη επηζθεοχκ θαη υια ηα
ζπεδηαγνάμμαηα ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ.
2.2.4. Μεηά ηε ιήλε ημο ςξ άκς πνυκμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη, κα
ακαιάβεη ηε ζοκηήνεζε θαη ηεκ επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ (πενηιαμβακμμέκμο ημο
πανειθυμεκμο ελμπιηζμμφ), μέπνη ηε ζομπιήνςζε δέθα (10) εηχκ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο
ζογθνμηήμαημξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ, έκακηη ηδηαίηενεξ εηήζηαξ αμμηβήξ, ηεκ μπμία ζα έπεη θαζμνίζεη
μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή μηθμκμμηθή ημο πνμζθμνά με βάζε ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ
ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ.
2.2.5. ε πενίπηςζε αθαίνεζεξ ηεξ ελμοζημδυηεζεξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο
ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, πνμξ ημκ πνμμεζεοηή, γηα πανμπή ακηαιιαθηηθχκ ζοκηενήζεςκ - ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ - εγγοήζεςκ θιπ. θαη εκηυξ ηεξ απαηημφμεκεξ δεθαεηίαξ, ζα πνέπεη
κα θαηαηεζεί βεβαίςζε δέζμεοζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ
Γονςπασθή Έκςζε, γηα ηεκ ζοκεπή θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ, με ημοξ ίδημοξ
δεημφμεκμοξ υνμοξ μέπνηξ ζομπιήνςζεξ ηεξ δεθαεηίαξ ημοιάπηζημκ.
2.2.6. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη πιήνε ηημμθαηάιμγμ ηςκ απαηημφμεκςκ γηα ηεκ
ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ οιηθχκ, ακηαιιαθηηθχκ, ακαιςζίμςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ, θιπ.
με ζηαζενή ηημή γηα πέκηε (5) ημοιάπηζημκ έηε.
3. ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
3.1 Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ζοκοπμβάιιεη με πμηκή απμθιεηζμμφ, μπςζδήπμηε μεηά ηεξ
πνμζθμνάξ ημο ηα παναθάης, πνμθεημέκμο αθεκυξ μεκ ηα ακηίζημηπα ζημηπεία κα αλημιμγεζμφκ –
βαζμμιμγεζμφκ θαη αθεηένμο δε κα ελαζθαιίδεηαη ε πιήνεξ εθμεηαιιεοζημυηεηα ηςκ δοκαημηήηςκ θαη
απμδυζεςκ ηςκ εηδχκ θαη θφνηα κα δηαζθαιίδεηαη απυ ημοξ πνήζηεξ ε θακμκηθή ιεηημονγία ηςκ
μεπακεμάηςκ θαη ηαοηυπνμκα κα πνμζηαηεφεηαη ε Δεμυζηα Τγεία με ηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ ακαγθαίςκ
εθάζημηε ζημηπείςκ, θαηά ηε δηεκένγεηα ηςκ ελεηάζεςκ :
α. Πιήνεξ εγπεηνίδημ με ζαθείξ μδεγίεξ πνήζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ημο μεηνηθμφ θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο
(Operation Manuals) με ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ ακηίζημηπςκ πνςημθυιιςκ θαη ιεηημονγηχκ γηα υιεξ
ηηξ ακηίζημηπεξ εθανμμγέξ μεηαθναζμέκμ μπςζδήπμηε ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαηά ηεκ πανάδμζε ημο
μεπακήμαημξ, εκχ ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά μπμνεί κα δμζεί ζηεκ Αγγιηθή θαη θαηά πνμηίμεζε θαη ζηεκ
Γιιεκηθή.
β. Πιήνεξ ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ γηα ημοξ πνήζηεξ (ηαηνηθυ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ, θιπ)
υπςξ θαη γηα ημοξ ηεπκηθμφξ ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ (δφμ ηεπκηθμί ημοιάπηζημκ ζα
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εθπαηδεοημφκ, ζα ημοξ πμνεγεζεί δε πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ζα ημοξ δμζεί ελμοζημδμηεμέκε
πνυζβαζε (θςδηθμί πνυζβαζεξ, θιπ) χζηε κα μπμνεί κα επεμβαίκμοκ γηα πιήνε επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε),
ςξ θαη ακηίγναθμ ηςκ ακαγθαίςκ βμεζεμάηςκ ή πηκάθςκ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα.
3.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη υηη δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημμ θαη θαηάιιεια
εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ (πένακ θαη ακελάνηεηα ημο ακηίζημηπμο ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ γηα πανμπή
οπενεζηχκ εγθαηάζηαζεξ, ζοκηήνεζεξ, θιπ) γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ απυ άπμρε
ιεηημονγηθή θαη επίδεηλε – εθμάζεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο Νμζμθμμείμο (ηαηνηθυ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ
θιπ) ηυζμ επί ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ εηδχκ υζμ θαη επί ηςκ δοκαημηήηςκ απμηειεζμαηηθυηενεξ θαη
επςθειέζηενεξ εθμεηάιιεοζεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ απυδμζήξ ηςκ, πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ.
Σμ οπυρε εθπαηδεοηηθυ ςξ θαη ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζα ακαθενζμφκ πςνηζηά με ημκ ακηίζημηπμ πνυκμ
εκαζπυιεζήξ ημοξ, ηα πνμζυκηα, εθπαίδεοζε θιπ θαη ζα ζοκοπμβιεζμφκ ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά εηδηθήξ
πνμξ ημφημ εθπαίδεοζεξ θαη ακηίζημηπεξ ελμοζημδυηεζεξ απυ ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ
ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, χζηε κα
ηεθμενηχκεηαη ε θαηαιιειυηεηά ημοξ, ακηίζημηπα, γηα ηεκ πιήνε εθπαίδεοζε (ηαηνμφξ, κμζειεοηηθυ
πνμζςπηθυ, θιπ) επί ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηεξ πιήνμοξ εθμεηάιιεοζεξ ηςκ
δοκαημηήηςκ ηςκ εηδχκ εκχ γηα ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή θαηαιιειυηεηα ημο γηα εγθαηάζηαζε, service
θιπ ηςκ οπυρε εηδχκ.
4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – SERVICE
4.1. Απενηυνηζημξ ανηζμυξ ακηαιιαθηηθχκ, μαδί με ηα πάζεξ θφζεςξ οιηθά ζοκηήνεζεξ μαδί με ηα
ενγαηηθά θαηά ηεκ ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή, ζα πενηιαμβάκμκηαη με πμηκή απμθιεηζμμφ ζηεκ
πνμζθενυμεκε εηήζηα ηημή πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ – επηζθεοήξ ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ.
4.2. Ο δηαγςκηδυμεκμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ ακηαιιαθηηθχκ,
ακαιχζημςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, ςξ θαη ηςκ ακηίζημηπςκ
θαηάιιειςκ οιηθχκ γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία θαη απυδμζε ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με
ημκ πανειθυμεκμ ελμπιηζμυ, επί δέθα (10) ημοιάπηζημκ ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα γίκεηαη με
θαηάζεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ βεβαίςζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο
ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, ζημκ επί μένμοξ θάθειμ
ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, γηα ηεκ αλημιυγεζε ηεξ πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε
ηεξ πνμθήνολεξ γηα ηεκ μμαιή, απνυζθμπηε θαη μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ
ελμπιηζμμφ.
4.3. ημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, πένα απυ ηεκ βαζηθή ζφκζεζε ημο πνμζθενυμεκμο
ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ ζα ακαγνάθμκηαη μπςζδήπμηε ζε ιίζηα υια ηα απαναίηεηα οιηθά γηα ηεκ
ιεηημονγία, ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ θαιχδηα – ζοκδεηηθά ζφκδεζεξ
ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο μεπακήμαημξ θαη με ηηξ πανμπέξ ημο Νμζμθμμείμο, μπαηανηχκ, θμνηηζηή
μπαηανηχκ ημ ζφκμιμ ηςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θιπ.).
4.4. Να δηαζέηεη δηαθνηβςμέκα υνγακα γηα ημκ έιεγπμ/ζοκηήνεζε/επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ πμο
πνμζθένεηαη ζηεκ εκ ιυγς εκυηεηα. Να θαηαηεζεί επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαηάιμγμξ μνγάκςκ γηα υιμοξ
ημοξ απαναίηεημοξ ειέγπμοξ θιπ, υπςξ αοημφξ πνμθφπημοκ απυ ημ εγπεηνίδημ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ
μίθμο. Να θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά δηαθνίβςζεξ ηςκ μνγάκςκ ειέγπμο με ηα μπμία ζα εθηειμφκηαη μη
ζοκηενήζεηξ ημο ελμπιηζμμφ πμο πνμζθένμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ εθάζημηε εκυηεηαξ (επί πμηκή
απμθιεηζμμφ).
5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΓΞΟΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ
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5.1.Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά κα ακαθένεη ηεκ ζογθεθνημέκε εηήζηα ηημή
ηςκ ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ- επηζθεοήξ, μπςζδήπμηε με πμηκή απμθιεηζμμφ, γηα ημ πνχημ έημξ,
μεηά ηε ιήλε ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, (ακελάνηεηα ηςκ ιμηπχκ υνςκ εγγφεζεξ θάζε
πνμζθμνάξ μη μπμίμη ζα αλημιμγεζμφκ θαηά πενίπηςζε). ηε ζοκέπεηα ε ηημή ζα ακαπνμζανμυδεηαη ακαζεςνείηαη εηήζηα, θαη εθυζμκ ημ επηζομεί ε Α.Α., ςξ θαηςηένς πενηγνάθεηαη μέπνη ζομπιενχζεςξ
ζοκμιηθά δεθαεηίαξ απυ ηεκ εμενμμεκία μνηζηηθήξ παναιαβήξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ.
5.2.Η πνμζθενυμεκε ανπηθή εηήζηα ηημή πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ (Σ1) γηα ημ πνχημ έημξ μεηά απυ
ηεκ ιήλε ηεξ ζομβαηηθήξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζα πνέπεη κα είκαη ζογθεθνημέκε θαη ζα
ακαζεςνείηαη-ακαπνμζανμυδεηαη ακά έημξ, θαη μέπνη ηε ζομπιήνςζε δεθαεηίαξ απυ ηεκ μνηζηηθή
παναιαβή ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ, με ζογθεθνημέκμ πμζμζηυ ακαπνμζανμμγήξ επί ηεξ
ηημήξ ηεξ εηήζηαξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ, χζηε κα πνμθφπηεη ε
ακαγθαία θαηά πενίπηςζε κέα εηήζηα ηημή. Σμ πμζμζηυ (%) αοηυ ακαπνμζανμμγήξ θαη γηα θάζε έημξ, ζα
ηζμφηαη με ημ πμζμζηυ αφλεζεξ ημο Δείθηε Σημχκ Καηακαιςηή πμο δίκεη ε ΓΛ.ΣΑΣ γηα ηεκ ακηίζημηπε
πνμεγμφμεκε 12μεκε πενίμδμ πμο μυιηξ έιελε (δει γηα ημκ μήκα οπμγναθήξ ηεξ κέαξ εηήζηαξ ζφμβαζεξ
ζε ζπέζε με ημκ ακηίζημηπμ μήκα ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ), θαη ημ μπμίμ πμζμζηυ δεμμζηεφεηαη ζημκ
δηθηοαθυ ηεξ ηυπμ www.statistics.gr.
5.3 Οη μηθμκμμμηεπκηθμί υνμη ή πνμτπμζέζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζε θάζε πνμζθμνά, υηακ αθμνμφκ ζε
πανμπή ζημηπείςκ θιπ. γηα ημκ οπμιμγηζμυ, γηα μηα δεθαεηία, ηςκ ζοκμιηθχκ ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ
- επηζθεοήξ, ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα ηθακμπμημφκ θαη’ ειάπηζημκ ηηξ επημένμοξ απαηηήζεηξ ηεξ
πνμθήνολεξ, ςξ πνμξ ηα πενηιαμβακυμεκα ζηε ζοκηήνεζε θαη ςξ πνμξ ηα ηεπκηθά ζημηπεία εγγοήζεςκθαιφρεςκ ηςκ οιηθχκ, χζηε ηειηθά κα θαζίζηαηαη δοκαηή αθεκυξ ε αλημιυγεζε - βαζμμιυγεζε ηςκ
ηεπκηθχκ υνςκ ή απαηηήζεςκ θαη αθεηένμο ε δηαμυνθςζε ζομρεθηζηηθά ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ πιήνμοξ
ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ, γηα μηα δεθαεηία.
5.4 Να θαηαηεζεί ζφμβαζε ζοκηήνεζεξ γηα επηά (7) έηε ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ με
ακηαιιαθηηθά θαη οιηθά ζοκηήνεζεξ ημ μπμίμ ζα ζοκοπμιμγηζηεί γηα ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ ζοκμιηθήξ
δαπάκεξ. Η ζφμβαζε ζοκηήνεζεξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ 5% ηεξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ ηεξ
πνμμήζεηαξ.
6. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
6.1 Οη πνμζθμνέξ γηα κα παναθηενηζζμφκ θαηανπήκ απμδεθηέξ θαη κα αλημιμγεζμφκ ζα πνέπεη με πμηκή
απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα είκαη πιήνεηξ, ζαθείξ, ακαιοηηθέξ, ηεθμενηςμέκεξ θαη δευκηςξ
οπμγεγναμμέκεξ θαη κα ηθακμπμημφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηεπκηθέξ ή πιενυηεηαξ, βεβαηχζεςκ θιπ πμο
ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε.
Σα ζημηπεία ηςκ πνμζθενμμέκςκ μεπακεμάηςκ θιπ πνέπεη κα είκαη πιήνςξ ηεθμενηςμέκα χζηε κα
πανέπεηαη ε εοπένεηα βαζμμιυγεζεξ, θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ παναθηενηζηηθχκ ηςκ
πνμζθενμμέκςκ εηδχκ, ζε ζφγθνηζε με ηηξ ηεπκηθέξ θιπ. απαηηήζεηξ ηεξ δηαθήνολεξ ηςκ πμημηηθχκ,
πμζμηηθχκ, ιεηημονγηθχκ απμδυζεςκ θαη πιεμκεθηεμάηςκ ηςκ εηδχκ, ςξ επίζεξ ηςκ εγγοήζεςκ, ηεξ
ηεπκηθήξ οπμδμμήξ γηα πανμπή οπενεζηχκ θαη απμζήθεοζε – πνμμήζεηα ακηαιιαθηηθχκ ή οιηθχκ πνήζεξ
θαη ζοκηήνεζεξ, ηεξ δοκαηυηεηαξ γηα πανμπή εθπαίδεοζεξ γηα ηηξ ιεηημονγηθέξ ακάγθεξ ή ηηξ ακάγθεξ
πανμπήξ οπενεζηχκ ζένβηξ θιπ.
6.1.1 Ο θάθειμξ ηεξ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πενηιαμβάκεη μπςζδήπμηε πιήνε ακαιοηηθή
«Σεπκηθή Πενηγναθή» ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα, ζε πιήνε ακηαπυθνηζε – παναπμμπή (ακά θεθάιαημ θαη
πανάγναθμ) ζφμθςκα με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηα ζοκοπμβαιιυμεκα prospectus
ή βεβαηχζεηξ (ζε πνςηυηοπα) χζηε κα επηηογπάκεηαη ακηηθεημεκηθή αλημιυγεζε.
Γπίζεξ ζα ζοκοπμβάιιεηαη πιήνεξ «Φφιιμ ομμυνθςζεξ – Σεθμενίςζεξ» ημ μπμίμ ζα πενηιαμβάκεη με
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πιενυηεηα ημ ζφκμιμ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ (γεκηθχκ, εηδηθχκ, ηεπκηθχκ θιπ) υιεξ ηηξ απακηήζεηξ
(ακά πανάνηεμα, θεθάιαημ, πανάγναθμ θιπ) με παναπμμπή, γηα ηεθμενίςζε, ζηα ζοκεμμέκα λεκυγιςζζα
έκηοπα, ηεπκηθά εγπεηνίδηα, εγπεηνίδηα πνήζεξ θιπ. ακαγνάθμκηαξ ηεκ ζπεηηθή πανάγναθμ ηεξ ηεπκηθήξ
πνμδηαγναθήξ. Να θαηαηεζεί επί πμηκή απμθιεηζμμφ ημ πνςηυηοπμ εγπεηνίδημ ημο μίθμο θαηαζθεοήξ.
Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζα ακηηγνάθμοκ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ηεξ δηαθήνολεξ ή ζα απακημφκ μμκμιεθηηθά
ΝΑΙ ή ζομθςκμφμε θιπ. πςνίξ ηεθμενίςζε θαη πιήνε παναπμμπή – ακηηζημηπία μεηαλφ θεημέκμο, ακά
πανάγναθμ θαη prospectus ζα απμθιείμκηαη.
Η πνμζθμνά πνέπεη απαναίηεηα κα ζοκμδεφεηαη απυ Τπεφζοκε Δήιςζε ημο άνζνμο 8 ημο Ν. 1599/86
υπμο μ πνμμεζεοηήξ ζα ακαγνάθεη – δειχκεη εάκ ε πνμζθμνά έπεη απμθιίζεηξ απυ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή
θιπ. υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ζε θαηαθαηηθή πενίπηςζε κα ακαθένμκηαη – ζεμεηχκμκηαη ακαιοηηθά.
ε πενηπηχζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ μη ζομμεηέπμκηεξ θαηαζέημοκ βεβαηχζεηξ ή πηζημπμηεηηθά γηα ηεπκηθά
παναθηενηζηηθά ή δοκαηυηεηεξ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ ή γηα ημ εθπαηδεοηηθυ ή ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή
γηα ηηξ εγγοήζεηξ – θαιφρεηξ πνμκηθέξ – ιεηημονγηθέξ ή γηα ζένβηξ ή γηα ακηαιιαθηηθά θιπ ζα πνέπεη
απαναίηεηα:
α. Να είκαη πνςηυηοπεξ ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ημο μεηνηθμφ θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή
ειιεκηθμφ ζογαηνηθμφ μίθμο (υπη ημπηθμφ ακηηπνμζχπμο ή άιιμο εθπνμζχπμο)
β. Να ακαγνάθμκηαη πιήνε ζημηπεία ημο εθδυηε, ημο οπμγνάθμκημξ θαη ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο (ηίηιμξ,
Δ/κζε, ηει/κμ, θαλ) γηα δοκαηυηεηα επαιήζεοζεξ θαη
γ. Να ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή
6.1.2. Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζηεκ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ή ζημ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ –
ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ θιπ. ζα είκαη αυνηζηεξ, αζαθείξ ή ειιηπείξ θαη δεκ ζα πιενμφκ υιεξ ηηξ παναπάκς
πνμτπμζέζεηξ, γηα ηεθμενίςζε, ζα παναθηενίδμκηαη με μοζηχδεηξ απμθιίζεηξ θαη ζα απμθιείμκηαη ηεξ
πεναηηένς δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ.
6.1.3. Γηα δηεοθυιοκζε θαη δηαζθάιηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ, ημ ζφκμιμ ηςκ ζημηπείςκ ηεξ
Σεπκηθήξ Πνμζθμνάξ (ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ –
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΓ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΓΙΑ) ζα
οπμβάιιμκηαη μπςζδήπμηε ζε δφμ πιήνεηξ πςνηζηέξ ζεηνέξ, ζε πςνηζημφξ θαθέιμοξ – κημζηέ με ανίζμεζε
ημο πενηεπμμέκμο θάζε θαθέιμο θαη ακηίζημηπμ εονεηήνημ θαη ζε ειεθηνμκηθή μμνθή επί πμηκή
απμθιεηζμμφ.
6.2. Οη ζομμεηέπμκηεξ πνέπεη, με πμηκή απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα θαηαζέζμοκ με ηεκ πνμζθμνά:
α)
ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά ISO ημο πνμμεζεοηή, υζμ θαη ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ημο οπυ
πνμμήζεηα ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ, ΓΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, με πεδίμ
πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη EN ISO 13485:2003 γηα ηεκ ηεπκηθή
οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ.
β) πιήνε ηεθμενηςμέκα πηζημπμηεηηθά ζήμακζεξ CE, χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ
ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ. (μδεγία 93/42/ΓΟΚ, υπςξ ηζπφεη ζήμενα) γηα ημκ οπυ πνμμήζεηα
ηαηνμηεπκμιμγηθυ ελμπιηζμυ.
γ) βεβαίςζε ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ (ζφμθςκα με ημ Ν.
2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006)
δ) πιήνεξ πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα έθδμζε
πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε.
ε) βεβαίςζε ζφμθςκα με ηεκ οπμονγηθή απυθαζε ΔΤ8δ/Γ.Π. μηθ.1348/2004 (Ανπέξ θαη θαηεοζοκηήνηεξ
γναμμέξ μνζήξ πναθηηθήξ δηακμμήξ ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ)

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 128/2018

31 από 61

18PROC003306921 2018-06-22

«ΥΓΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗH-ΓΠΙΚΓΤΗ ΚΑΙ
ΔΓΜΓΤΓΙ ΠΡΟΜΗΘΓΤΣΩΝ»
H εηαηνεία ……………………..….. (ΓΣΑΙΡΓΙΑ) έπεη πνμμεζεφζεη ζημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ
…………..………….…… (ΠΓΛΑΣΗ) έκα ………………………………. ημο μίθμο ………………..…….….., Μμκηέιμ ……………….
Σμ ζογθνυηεμα αοηυ, ημ μπμίμ μ ΠΓΛΑΣΗ πνεζημμπμηεί γηα …………………………….. θαη
……………………………………. ζθμπμφξ έπεη απυ ηε θφζε ημο ακάγθε εηδηθήξ ζοκηήνεζεξ θαη παναθμιμφζεζεξ
.
Ο ΠΓΛΑΣΗ ακαζέηεη γηα έκα έημξ ( 1 ) με ηεκ πανμφζα ζηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ (μη μπμίμη ζημ ελήξ
ζηεκ φμβαζε αοηή ζα ακαθένμκηαη θαη ζακ ζομβαιιυμεκμη ή ζομβαιιυμεκα μένε) θαη ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ
δειχκεη υηη ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε ζοκηήνεζε, επηζθεοή θαη παναθμιμφζεζε ημο ζογθνμηήμαημξ με
ημοξ παναθάης υνμοξ θαη ζομθςκίεξ :
1. ΤΝΣΗΡΗΗ
1.1. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ ακαιαμβάκεη ηε πιήνε ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
θαη ηςκ ακαθενυμεκςκ μενχκ θαη ελανηεμάηςκ ημο ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο πανειθυμεκμο
ελμπιηζμμφ θαζ΄ υιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ φμβαζεξ ζφμθςκα με ηα εηδηθά εγπεηνίδηα θαη πνμδηαγναθέξ
ημο θαηαζθεοαζηή Οίθμο. Πνμξ ημφημ ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημα
θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ, με πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ελμοζημδυηεζεξ αοημφ απυ
ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί
μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηεκ ζοκηήνεζε ημο ζογθεθνημέκμο μεπακήμαημξ. ε
πενίπηςζε αιιαγχκ πμο έπμοκ επέιζεη ζημ εκ ιυγς πνμζςπηθυ (αιιαγέξ πνμζχπςκ, επηπιέμκ
εθπαηδεφζεηξ, κέα πηζημπμηεηηθά απυ ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο
ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, θιπ) εκ ζπέζε με ηα ζημηπεία
πμο ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ είπε θαηαζέζεη με ηεκ πνμζθμνά ηεξ γηα ηεκ ακάιερε ηεξ πνμμήζεηαξ, είκαη
απαναίηεημ κα οπμβιεζμφκ αοηά ζημκ ΠΓΛΑΣΗ πνμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ πανμφζαξ φμβαζεξ. Η
ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ημ ζφκμιμ ηςκ
ακαιςζίμςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, ςξ θαη ηςκ ακηίζημηπςκ
θαηάιιειςκ οιηθχκ γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με ημκ
πανειθυμεκμ ελμπιηζμυ, επί δέθα (10) ημοιάπηζημκ ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα γίκεηαη με
θαηάζεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ βεβαίςζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο
ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηεκ αλημιυγεζε ηεξ
πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε ηεξ πνμθήνολεξ γηα ηεκ μμαιή,
απνυζθμπηε θαη μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
1.2. Η φμβαζε πενηιαμβάκεη :
α) Σεκ ζοκηήνεζε ημο ελμπιηζμμφ υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ηα εγπεηνίδηα ημο θαηαζθεοαζηή
μίθμο γηα ημ πνμζθενυμεκμο μμκηέιμο
β) Σεκ απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ακηαιιαθηηθχκ θαη ηςκ
οιηθχκ ζοκηήνεζεξ.
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γ) Σεκ ακηηθαηάζηαζε απενηυνηζημο ανηζμμφ ακηαιιαθηηθχκ, ημ ζφκμιμ ηςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ,
θιπ ακελανηήηςξ ανηζμμφ ελεηάζεςκ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ. Σα ακηαιιαθηηθά ζα
είκαη :
 αμεηαπείνηζηα
 πηζημπμηεμέκα απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ.
 Με εγγφεζε ημοιάπηζημκ δομ εηχκ απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ.
δ) Σε ιήρε θάζε πνμιεπηηθμφ μέηνμο γηα ηεκ απμθογή ηοπυκ ακςμαιηχκ ή δεμηχκ.
Γηα βιάβεξ απυ πηχζε ζοζθεοήξ, ζναφζε, ηάζεξ δηθηφμο θιπ. ηα ακηαιιαθηηθά
επηβανφκμοκ ημ ΠΓΛΑΣΗ, ε ενγαζία ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ.
ε) πιήνεξ πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα
έθδμζε πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε.
δ) πιήνε πνςηυθμιια ειέγπμο πμηυηεηαξ/μεηνήζεςκ.
1.3. Η ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ζα γίκεηαη με ηα απαηημφμεκα εηδηθά ενγαιεία θαη υνγακα
μεηνήζεςξ θαη ειέγπμο απυ εηδηθά εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, ζφμθςκα με ηηξ
δηεζκχξ ηζπφμοζεξ πνμδηαγναθέξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο ημο ζογθνμηήμαημξ. Σα απαηημφμεκα
εηδηθά ενγαιεία θαη υνγακα μεηνήζεςξ θαη ειέγπμο κα είκαη δηαθνηβςμέκα – κα θαηαηεζμφκ ηα
ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά.
1.4. Καηά ηε ζοκηήνεζε ή επηζθεοή ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ ζα πνμβαίκεη θαηά ηεκ άπμρή ηεξ, ζε θάζε
απαηημφμεκε ηεπκηθή μεηαηνμπή γηα ηεκ ανηηυηενε θαη αζθαιή ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο
ελμπιηζμμφ, εθ’ υζμκ ημφημ επηηνέπεηαη ή πνμβιέπεηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ Οίθμ. Οη μεηαηνμπέξ
αοηέξ δεκ ζα έπμοκ επίπηςζε ζηεκ πανεπμμέκε πμηυηεηα θαη ηαπφηεηα ηςκ εθηειμομέκςκ
ελεηάζεςκ, υπςξ αοηέξ πνμζδημνίδμκηαη ζηε ζφμβαζε ηεξ αγμνάξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ.
Ακηίζεηα απμζθμπμφκ ζηε βειηίςζε ηςκ ιεηημονγηθχκ παναθηενηζηηθχκ.
1.5. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ μθείιεη κα εκεμενχκεη ημκ ΠΓΛΑΣΗ ζπεηηθά με ηηξ βειηηχζεηξ ημο
ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ πμο ζοκηζηά μ θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ.
1.6. Καζ' υιε ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πανμφζαξ φμβαζεξ ζα ηενείηαη εμενμιυγημ ιεηημονγίαξβιαβχκ θαη ζοκηήνεζεξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ, με εοζφκε ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ
Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ. Σμ εμενμιυγημ αοηυ ζα οπμγνάθεηαη απυ ημκ ανμυδημ ημο Σμήμαημξ ή ημκ
ανμυδημ ειεθηνμκηθυ ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ θαη ημκ οπεφζοκμ ηεπκηθυ
ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ. ημ εμενμιυγημ ζα ακαγνάθμκηαη υιεξ μη βιάβεξ θαη ηα αίηηά ημοξ, μη εκένγεηεξ
απμθαηάζηαζήξ ημοξ απυ ηεκ πιεονά ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ θαζχξ θαη μ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ ημο
μεπακήμαημξ.
1.7. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ μθείιεη κα ιαμβάκεη υια ηα επηβαιιυμεκα μέηνα αζθαιείαξ θαη κα
ελαζθαιίδεη ημ πνμζςπηθυ ηςκ ζοκενγείςκ ημο γηα θάζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ, πμο ηοπυκ ζομβεί
θαηά ηεκ δηάνθεηα εθηέιεζεξ ενγαζηχκ ζφμθςκα με ηεκ πανμφζα, επί ημο μεπακήμαημξ.
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2.
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ

ΤΝΣΗΡΗΗ

–

ΓΠΙΚΓΤΓ

ΒΛΑΒΩΝ

-

ΥΡΟΝΟ

2.1. Η πνμιεπηηθή ζοκηήνεζε ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο μίθμο θαηαζθεοήξ απυ
Δεοηένα έςξ Παναζθεοή θαη απυ χνα 08.00 έςξ 15.00. ε πενίπηςζε πμο μη ακςηένς εμένεξ
απμηειμφκ επίζεμεξ ανγίεξ ή εμνηέξ ημο πνυκμο ε πνμιεπηηθή ζοκηήνεζε ημο μεπακήμαημξ ζα
μεηαηίζεηαη ηεκ πνχηε ενγάζημε εμένα πμο αθμιμοζεί μεηά ηεκ ανγία.
2.2. Οη επηζθεοέξ ηςκ βιαβχκ γίκμκηαη θαζεμενηκά με ελαηνμομέκςκ ηςκ Ανγηχκ θαη
αββαημθφνηαθςκ υηακ ημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ εθεμενεφεη. Η πνμζέιεοζε ηςκ Σεπκηθχκ ηεξ
ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηηξ επηζθεοέξ ζα γίκεηαη εκηυξ δφμ (2) ςνχκ απυ ηε ιήρε ηεξ εηδμπμίεζεξ ζηα
γναθεία ηεξ, με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζημ εδάθημ 2.4 θαηςηένς, εθηυξ ακ πνμθφρμοκ
ιυγμη ακςηέναξ βίαξ δευκηςξ απμδεδεηγμέκμη πμο επηβεβαηχκμοκ ημ ακέθηθημ ηεξ έγθαηνεξ
μεηάβαζεξ. Η εηδμπμίεζε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ ζα γίκεηαη ζηα γναθεία
ηεξ ζημ θαλ : ……………………., ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη χνεξ απυ ημ Σμήμα ΒΙΣ ημο ΠΓΛΑΣΗ θαη ηηξ με
ενγάζημεξ απυ ημ ανμυδημ Σμήμα ημο ΠΓΛΑΣΗ.
2.3. Καηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ πνμγναμμαηηζμέκςκ οκηενήζεςκ-Γπηζθεοχκ πμο ζα γίκμκηαη απυ
ημοξ ηεπκηθμφξ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ζα εηδμπμηείηαη απυ ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ με Fax θαη ημ Σμήμα
Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ. Πανάβαζε αοημφ ημο υνμο ζα επηθένεη ηεκ πμηκή ηεξ με
πιενςμήξ ημο εηήζημο ηημμιμγίμο πμο ζα εθδίδεηαη απυ ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ.
2.4. Η επηηνεπυμεκε δηάνθεηα αθηκεημπμίεζεξ (downtime) ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
ζομθςκείηαη ζε δηαθυζηεξ ζανάκηα (240) χνεξ ακά έημξ γηα ημ ζφκμιμ ημο ελμπιηζμμφ ηεξ
οπμεκυηεηαξ. Ωξ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ μνίδεηαη μ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ ηςκ επί μένμοξ
αοηυκμμςκ ιεηημονγηθχκ μμκάδςκ ή ημο ζοκυιμο ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ θαηά ημκ μπμίμ δεκ
ήηακ δοκαηή ε δηεκένγεηα πενηζηαηηθμφ. Ο πνυκμξ αοηυξ ζα πνμζμεηνείηαη αζνμηζηηθά απυ ηεκ
εηδμπμίεζε ηεξ εηαηνίαξ (με ελαηνμομέκςκ ηςκ Ανγηχκ θαη αββαημθφνηαθςκ υηακ ημ Νμζμθμμείμ
εθεμενεφεη) γηα επηζθεοή, ε μπμία θιήζε ζα γίκεηαη με απμζημιή fax απυ Δεοηένα έςξ Παναζθεοή
θαη απυ χνεξ 08.00 έςξ 22.00. Η θιήζε αοηή ζα γίκεηαη – εθυζμκ παναζηεί ακάγθε - απυ χνεξ
08.00 έςξ 22.00 θαη ηηξ Ανγίεξ θαη ηα αββαημθφνηαθα, εθυζμκ ημ Νμζμθμμείμ εθεμενεφεη. O
πνυκμξ αοηυξ δεκ πενηιαμβάκεη ημκ πνυκμ πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ θαη ενγαζίεξ ακαβάζμηζεξ ημο
ζογθνμηήμαημξ. Ωξ χνεξ αθηκεημπμίεζεξ ζα ιμγίδεηαη ημ ζφκμιμ ηςκ ςνχκ ημο 24χνμο απυ ηεκ χνα
εηδμπμίεζεξ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, υπςξ αοηή πενηγνάθεηαη παναπάκς, μέπνη ηεκ πιήνε απμθαηάζηαζε
ηεξ βιάβεξ. Γθυζμκ μ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ μεπακήμαημξ οπμεκυηεηαξ οπενβεί ηηξ 24 χνεξ απυ
ηεκ εηδμπμίεζε / θιήζε ηεξ εηαηνείαξ, μη πένακ ηςκ 24 ςνχκ δαπακεζείζεξ χνεξ δηπιαζηάδμκηαη γηα
ημκ οπμιμγηζμυ ημο πνυκμο αθηκεημπμίεζεξ ηεξ πενίπηςζεξ.
3.

ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ

3.1. ημ ηέιμξ ηζπφμξ εθάζηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ ζα οπμιμγίδμκηαη μη χνεξ αθηκεημπμίεζεξ
ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ υπςξ μνίδεηαη ακςηένς.
3.2. Γηα θάζε χνα αθηκεημπμίεζεξ πένακ ηςκ δηαθμζίςκ ζανάκηα ςνχκ (240) ακά έημξ γηα ημ
ζφκμιμ ημο ελμπιηζμμφ ακά οπμεκυηεηα, ζα επηβάιιεηαη ζηεκ ………….…………(ΓΣΑΙΡΓΙΑ) ςξ πμηκηθή
νήηνα πανάηαζε ηεξ φμβαζεξ 24 χνεξ πςνίξ αμμηβή θαη 2% επί ηεξ ζοκμιηθήξ εηήζηαξ αλίαξ ηεξ
ζφμβαζεξ πνυζηημμ ακά χνα αθηκεημπμίεζεξ.
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3.3. Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο ζοκηήνεζεξ θαη μεηά ηεκ πανέιεοζε είθμζη (20)
ενγαζίμςκ εμενχκ πςνίξ ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ βιάβεξ ή αδοκαμία πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ, ε
ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα ακηηθαηαζηήζεη ημ ζφκμιμ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με κέαξ
ηεπκμιμγίαξ θαη αολεμέκςκ ε ακηίζημηπςκ ημοιάπηζημκ δοκαημηήηςκ πςνίξ θαμία επηβάνοκζε ημο
ΠΓΛΑΣΗ.
3.4. Η πμηκηθή νήηνα πμο πνμβιέπεηαη ζηα ςξ άκς δεκ μπμνεί κα εθανμμζηεί ζε πενηπηχζεηξ
ζεμμεκηχκ, δμιημθζμνχκ θαη απμδεδεηγμέκςκ παναβηάζεςκ ηεξ μνζήξ πνήζεξ.
Οη ηοπυκ δεμηέξ πμο ζα πνμθιεζμφκ απυ ηηξ πημ πάκς πενηπηχζεηξ, θαζχξ θαη ηα οιηθά
πμο ζα απαηηεζμφκ γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ημο μεπακήμαημξ, ζα βανφκμοκ θαη ζα θαιοθζμφκ απυ ημκ
ΠΓΛΑΣΗ
3.5. Η παναθνάηεζε ηςκ πμζχκ ηςκ πμηκηθχκ νεηνχκ ζα γίκεηαη με αθαίνεζε απυ ημ εηήζημ
ζομβαηηθυ ηίμεμα, ή ακ αοηυ δεκ επανθεί απυ ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή είηε ηέιμξ με θάζε κυμημμ
μέζμκ.
4.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1. Γηα ηηξ ακαθενυμεκεξ ζηεκ πανμφζα φμβαζε εηήζηαξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, μ
ΠΓΛΑΣΗ ζα θαηαβάιεη ζηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ………………….. θάζε ηέιμξ ελαμήκμο ημ πμζυ ηςκ
………………………………………………….……… (μιμγνάθςξ) (……..…..………€) ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΠΑ ….%.
Καη
ζοκμιηθή
εηήζηα
δαπάκε
ζομπενηιαμβακμμέκμο
………………………………………………….……… (μιμγνάθςξ) (……..…..………€).

ημο

ΦΠΑ

4.2. ηεκ ηημή αοηή πενηιαμβάκεηαη ε ηημή ηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ημο ζοκυιμο ηςκ οιηθχκ
ζοκηήνεζεξ θαη ενγαηηθχκ, ηα δηάθμνα άιια θυζηε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ (ππ μεηαθηκήζεηξ, δηαμμκή,
ενγαιεία θιπ) θαζχξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε θαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ υπςξ πνμβιέπεηαη απυ
ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ηε πνμζθμνά ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ πμο έγηκε απμδεθηή. Η ζφμβαζε
ζοκηήνεζεξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ 5% ηεξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ ηεξ πνμμήζεηαξ.
4.3. Η ελυθιεζε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηεκ οπυ ημ ζημηπείμ 4.1 ακςηένς ζομθςκεζείζα αμμηβή,
ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΠΑ, ζα θαηαβάιιεηαη απυ ημκ ΠΓΛΑΣΗ με ηεκ μιμθιήνςζε ημο
ελαμήκμο θαη ηεκ ιήρε ημο ζπεηηθμφ ελαμεκηαίμο ηημμιμγίμο ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, εκηυξ εκεκήκηα (90)
εμενχκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο.
5.

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ

5.1. Γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ υνςκ ηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ…….………….. θαηέζεζε
ηεκ οπ ανηζμ………. Γγγοεηηθή Γπηζημιή ηεξ ηνάπεδαξ …………….…….…. αλίαξ 10% ηεξ θαζανήξ
ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, ήημη αλίαξ …………………………€
θαη ηζπφμξ εκυξ έημοξ θαη εκυξ μεκυξ, ήημη ηζπφμξ μέπνη ηεκ …../…../…….…
6.

ΓΦΑΡΜΟΣΓΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

6.1. Η εκ ιυγς φμβαζε δηέπεηαη απυ ημ Γιιεκηθυ Δίθαημ.
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6.2. ε πενίπηςζε δηαθμνχκ, πμο εκδεπμμέκςξ πνμθφρμοκ ζπεηηθά με ηεκ ενμεκεία ή ηεκ
εθηέιεζε ή ηεκ εθανμμγή ηεξ φμβαζεξ ή ελ’ αθμνμήξ ηεξ, μ ΠΓΛΑΣΗ θαη ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ
θαηαβάιιμοκ θάζε πνμζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιοζή ημοξ, ζφμθςκα με ημοξ θακυκεξ ηεξ θαιήξ
πίζηεξ θαη ηςκ πνεζηχκ ζοκαιιαθηηθχκ εζχκ πάκηα οπυ ημ πνίζμα ηεξ πνμζηαζίαξ ημο δεμμζίμο
ζομθένμκημξ.
6.3. ε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ελεφνεζεξ θμηκά απμδεθηήξ ιφζεξ απμθιεηζηηθά ανμυδηα είκαη ηα
Γιιεκηθά Δηθαζηήνηα.

ακ απυδεηλε ηςκ παναπάκς οπμγνάθεηαη ε φμβαζε αοηή απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε ζε
ηνία πνςηυηοπα.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΓΝΟΙ

Γηα ηεκ ………………………………
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ΜΕΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ τιμισ – ποιότθτασ, δθλαδι θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν
προςφορά με τθν καλφτερθ αναλογία τιμισ – ποιότθτασ (ι με βάςθ μόνο τθν τιμι ανά περίπτωςθ
διαγωνιςμοφ).
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ με βάςθ τθ βζλτιςτθ
ςχζςθ τιμισ – ποιότθτασ (ι με βάςθ μόνο τθν τιμι ανά περίπτωςθ διαγωνιςμοφ).
αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ
λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
(τα ςτοιχεία ςτο Δ που ακολουκοφν αφοροφν μόνο διαγωνιςμό με ςχζςθ τιμισ – ποιότθτασ, άλλωσ
παραλείπονται)
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για κάκε είδοσ είναι εκείνθ που
παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομζνων υπ’ όψιν μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων,
τθσ τιμισ προςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθν βακμολογία του
όπου:
α)
Κi =Συγκριτικι Τιμι Ρροςφοράσ i (ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ) .

Λi =

Ki
Bi

(β)
Βi = Στακμιςμζνθ Βακμολογία, δθλαδι το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ
ςτοιχείων κάκε ομάδασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ επί τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ
Τεχνικισ Ρροςφοράσ i. Τα ςτοιχεία και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτο Μζροσ Γ
ςτισ επιςυναπτόμενεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφεσ.
Συγκεκριμζνα :
Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = (0,15ΧΒακμ Α1) + (0,35ΧβακμΑ2) + (0,20ΧΑ3)
+(0,05ΧβακμΒ1) + (0,10ΧβακμΒ2)+(0,15ΧΒακμΒ3)
Ππου βακμΑ1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3: βακμολογία κριτθρίου Α1,Α2,Α3, Β1,Β2,Β3
Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ
περιγράφεται ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ .
Πλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ειδϊν βακμολόγθςθσ, βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ
100 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 120
βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ
Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ τιμισ - ποιότθτασ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΣΥΓΚΙΤΙΚΘ ΤΙΜΘ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟΣ ΝΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ
ΥΡΑΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΕΙΑ Θ’ ΑΡΟ ΤΘΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΚΥΨΕΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΕΤΑΙΕΙΑ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ I. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία
Τράπεηασ:______________________________________________________
Κατάςτθμα:______________________________________________
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________
Ρροσ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ
…………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι
[ςε περίπτωςθ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριών
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελών τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ],
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
…………. με αντικείμενο «…………….» και ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ
………........, ςφμφωνα με τθν αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ II. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΚΑΘΑΘ
ΑΞΙΑ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ

ΤΕΛΙΚΘ ΤΙΜΘ
ΜΕ ΦΡΑ

ΡΑ.
ΤΙΜΩΝ

**Να είναι ςε μορφι excel το θλεκτρονικό αρχείο τθσ προςφοράσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΤΜΒΑΗ σπ’ αριθμ. …….

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΚΑΙ
ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «………»
Μέζα από ηην Γιαδικαζία ηοσ σνοπηικού Γιαγωνιζμού με κριηήριο καηακύρωζης
ηην πλέον ζσμθέροσζας από οικονομικής άποψης προζθορά βάζει ηιμής

Σσμβατικού Τιμήματος ……………… € σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ Φ.Π.Α.
Αθήνα, (Ημερομηνία)
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Στθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν
Οδό Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από
τον κ. ……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα
ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι»
και αφετζρου
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει αρικμό
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ρρομθκευτισ»,
Λαμβάνοντασ υπόψθ :
1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια
……………….».
2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που
υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ.
3) Τθν υπ. αρικ. ................... απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ρρομθκευτι
Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ,
αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό
αυτό.
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ρρομθκευτι ςχετικά με τθν
υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ.
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν.
Ρρομικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ.
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από
το Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ.
Ανακζτουςα αρχι: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι»
Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ
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αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Ρροςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι,
κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά
ιςχφοσ: α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ
«…..……………………..». Θ Ρρομικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του
Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από …………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. ..
................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΘ
ΑΞΙΑ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΘΟ 3. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται μζχρι ………………...
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά ωσ εξισ:
ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ
προχποκζςεισ:
Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ
περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.
Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του
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προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ.
γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
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 προμθκευτισ
κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
Ο προμθκευτισ 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,
τουλάχιςτον
πζντε
(5)
εργάςιμεσ
θμζρεσ
νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να υποβάλει ςτθν 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.
ΆΘΟ 4. ΡΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.
Κατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) Με χθμικι ι
μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Με πρακτικι δοκιμαςία, δ) Με όλουσ ι με όςουσ από
τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
εντόσ ________________.
Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά
τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι
διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.
ΑΘΟ 5. ΚΥΩΣΕΙΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ
Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Ρρομθκευτι πλθν των
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 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 υλικϊν, 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 ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα,
ο
χρόνοσ
φόρτωςθσ
παράδοςθσ.
Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που
υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΘΟ 6. ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% ……………………. ευρϊ
και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν
(……………..,…€).
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα
επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι
ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται
όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε
άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
Σε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ μπορεί να μπει ο όροσ ωσ εξισ:
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με το
πλάνο τμθματικϊν παραδόςεων που ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ και με τμθματικι
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
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Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
Σφμβαςθσ.
(Σε περίπτωςθ που επικυμείτε μπορεί να γίνει χριςθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 53 ςχετικά με τθ
δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ τμθματικϊν
παραδόςεων για τα αγακά που κα παραδοκοφν μετά τθν πάροδο 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Ο ςχετικόσ όροσ κα μποροφςε να ζχει ωσ εξισ:
«… Το ςυμφωνθκζν τίμθμα ανά είδοσ κα αναπροςαρμόηεται με βάςθ τον δείκτθ τιμϊν καταναλωτι
για τα προϊόντα που προβλζπεται να παραδοκοφν μετά τθν παρζλευςθ των δϊδεκα (12) μθνϊν από
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι …….. Χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ
αναπροςαρμογισ είναι θ θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν κατά τθ διαδικαςία που
προθγικθκε τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και υπολογίηεται μζχρι και τθν θμερομθνία
παράδοςθσ των αγακϊν. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο
χρόνοσ παράταςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. Προκαταβολι που χορθγικθκε
αφαιρείται από τθν προσ αναπροςαρμογι ςυμβατικι αξία..».
ΑΘΟ 7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΘΟ 8. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
1.
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
2.
Ο Ρρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να
παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ),
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
3.
Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
4.
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί 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.
5.
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν
προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ
προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ.
6.
Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία
εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με
τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
7.
8.
Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 128/2018

45 από 61

18PROC003306921 2018-06-22
9.
Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
10.
Ειδικι μνεία γίνεται για ςυμβάςεισ που αφοροφν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό Βιοιτρικισ
Τεχνολογίασ ςε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν, services και λοιπζσ κατά
περίπτωςθ υποχρεϊςεισ.

ΑΘΟ 9. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ κα
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.
Ειδικότερα:
Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι
αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ.
Ο Ρρομθκευτισ μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με
οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ.
Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ
παροφςασ Σφμβαςθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ
του Ζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε
τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια.
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που
αςχολοφνται με το Ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα,
χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα
μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον
Ρρομθκευτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και
ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να
προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του Ρρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο.
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται,
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι
εμπιςτευτικά και ανικουν κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ
ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων,
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του
ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα
Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον
Ρρομθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με
όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.
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ΑΘΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ
είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό
αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται
αποδοχι του αιτιματοσ.
ΑΘΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν
τθσ αμοιβισ για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν
δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που
αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν.
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από
τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου
οργάνου) του Ν. 4412/2016.
ΑΘO 12. ΕΚΧΩΘΣΘ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014.
ΑΘΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε:
α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ .
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
ΑΘΟ 14. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ του
ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ
ακόλουκθ:
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ
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β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ
………………., ΤΚ …………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο
μζςο ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.
ΑΘΟ 15. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
Ο Ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα
υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207
(κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με
άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
Σε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ
Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Ρρομθκευτισ
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ

Για το Νοςοκομείο
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό.
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi 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: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΑΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» -Ν.Ρ.Δ.Δ.
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221993
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47, ΑΘΘΝΑ, Τ.Κ. 10676
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝ.]
- Τθλζφωνο: *2132041642]
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@evaggelismos-hosp.gr
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ
τόπου)
(εάν
υπάρχει):
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): *ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ ΡΑΑΦΙΝΘΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΙΜΟΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[128/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνώριςθσ:
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 αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
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
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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
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

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

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτθxi·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv 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):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
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θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- 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 ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
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ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
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διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*……+

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

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
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 *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
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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 περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
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:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με 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
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
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ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

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

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε
άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

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
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxi; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

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

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – 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
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
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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
δωρεάνxxxiii.
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 Ι, 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 Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ
προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και
θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii 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.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii 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.
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viii 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).
ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
x 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
Ιουλίου 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), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε
προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi 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)
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 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.
xiii 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) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και
άλλεσ διατάξεισ”.
xiv 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)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και
άλλεσ διατάξεισ.".
xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1
του άρκρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xix 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)
xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxi 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).
xxii 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
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv
Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

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

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν
τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία
αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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