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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1θ ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΗ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλθροφορίεσ: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
Σθλζφωνο
: 213 204 1707
FAX
: 213 204 1989
E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/

Αναρτθτζα ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..,
ςτο Διαφγεια και ςτο Site του
Νοςοκομείου

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 11/07/642/32998

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 168/2019
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ
«Αρχείο Φακζλων Αςκενϊν με κυλιόμενεσ και
ςτακερζσ μεταλλικζσ αρχειοκικεσ» ςτθν τάκμθ 1
του Κτιρίου των Νζων Χειρουργείων.
με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει
τιμισ
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ
Θμερομθνία: 07/11/2019
Θμζρα: Πζμπτθ
Ϊρα: 12:00μμ

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΤΛΙΟΜΕΝΕ
ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΑΡΧΕΙΟΘΘΚΕ

ΚΩΔΙΚΟ CPV

39132100

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

59.520,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΟ
SITE
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

24/10/2019
ΣΟΤ

24/10/2019
24/10/2019

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
1.1. Σου Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ
και τα κυβερνθτικά όργανα».
1.2. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.3. Σου ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
1.4 Σων άρκρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ
καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ).
1.5. Σου ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013».
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1.6. Σου ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα»,
1.7. Σου ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει
1.8. Σου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ
1.9. Σου ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
1.10. Σου άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
1.11 Σου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
1.12. Σου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
1.13. Σου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
1.14. Σου π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει
1.15. Σο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ…..4127/2013».

και
2. Σισ αποφάςεισ:
2.1. Σθν υπ’ αρικμ. 5 απόφαςθ τθσ 243θσ υνεδρίασ τθσ 23/7/2019 του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ του παρόντοσ υνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ .
2.4. Σισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 7111), από τθν
οποία κα χρθματοδοτθκεί το παρόν ζργο.
2.5. Σθν αρικμ. 1019/2019 απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:
ΨΩΜ34690ΩΧ-2ΛΓ.

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
υνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ
του ζργου «Αρχείο Φακζλων Αςκενϊν με κυλιόμενεσ & ςτακερζσ Μεταλλικζσ
Αρχειοκικεσ ςτθν τάκμθ 1 του Νζου Κτιρίου Χειρουργείων»
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ
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ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο (Νο 317)
«Γ.Ν.Α ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 45-47
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

07/11/2019
θμζρα Πζμπτθ
Και μζχρι ϊρα
10:30πμ

ΣΟΠΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Γ.Ν.Α
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Νο 319)

07/11/2019
θμζρα Πζμπτθ
ϊρα 12:00μμ

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των
προςφορϊν, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία 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.
Βάςει του άρκρου 98 Ν 4412/2016:
Για τα ζργα θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, είναι ςε κάκε περίπτωςθ θμζρα Σρίτθ ι Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Σθν ίδια
θμζρα και μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω ϊρασ, διενεργείται θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν.

ΜΕΡΟ Αϋ
ΑΡΘΡΟ 1:

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ – ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ:

Κφριοσ του Ζργου και Φορζασ: «Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
Διεφκυνςθ: ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 45-47
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
Σθλζφωνο: 213 204 1707
Φαξ: 213 204 1838
E mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr
Site:www.evaggelismos.gr
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Φορζασ καταςκευισ του ζργου: «Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
Προϊςτάμενθ Αρχι : ………………...………………………………………………………………………
Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία :………………………………………..……………………
Αρμόδιο Σεχνικό υμβοφλιο :…………………………
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και
εγγράφωσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των
υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΕΤΧΩΝ
2.1. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ με αρ. 168/2019 προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΘΜΔΘ
β) το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν ανακζτουςα
αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ,
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ,
δ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,
ε) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,
ςτ) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
η) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
θ) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
κ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ,
ι ) τεχνικι μελζτθ,
ια) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω
Ότι από αυτά υπάρχει κατά περίπτωςθ του προσ ανάκεςθ ζργου

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τθ με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ αναπαραγωγι
των εγγράφων τθσ παροφςασ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το
αργότερο ςτισ …/…/….
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται .......................................... και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
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ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 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.
3.2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
3.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του
άρκρου 19 και τθσ παρ. 1 (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
3.4. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι
για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ
φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
ΑΡΘΡΟ 4. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
4.1. Λόγοι αποκλειςμοφ
Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό εάν μζχρι
και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ
αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 και
ςυγκεκριμζνα, αν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο
από τα ακόλουκα αδικιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου 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,
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/ΔΕΤ του
υμβουλίου 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 υμβουλίου 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 υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 )
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

Σελίδα 6

19PROC005750884 2019-10-24
Οι ωσ άνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν και για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Επίςθσ αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του για καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κυρίασ και επικουρικισ), με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 73 παρ. 2 τελευταίο
εδάφιο περί άρςθσ του λόγου αποκλειςμοφ.
Επίςθσ, οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνιςμό
εάν ςυντρζχει μια από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ:
Σελεί υπό πτϊχευςθ, ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ, βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ι για τα αλλοδαπά
φυςικά ι νομικά πρόςωπα ότι δεν τελοφν υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία.
Περαιτζρω, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 73, ζνασ οικονομικόσ φορζασ
αποκλείεται από τθν διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
Α) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
με
ςτόχο
τθ
ςτρζβλωςθ
του
ανταγωνιςμοφ,
Β) 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,
Γ) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των
οικονομικϊν φορζων 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,
Δ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ 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,
Ε) εάν ο οικονομικόσ φορζασ 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
79
του
Ν
4412/2016,
Σ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί 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,
Η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Σζλοσ, εφόςον τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν 4412/16.
4.2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
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, β) τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια που απαιτείται και γ) τθν τεχνικι και επαγγελματικι
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ικανότθτα. Ειδικότερα, οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ προσ τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ (άρκρο 75 ν. 4412/2016), τα οποία ο υποψιφιοσ δθλϊνει
υπεφκυνα ςτο ΣΕΤΔ (μζροσ IV-α) ότι ικανοποιεί είναι οι κάτωκι:
1. Να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 9001-2008. Οι αντιπρόςωποι να διακζτουν
ISO 13485/03.
2. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν δικαιολογθτικό ςιμανςθσ CE ςφμφωνα με τθν
οδθγία 93/42/ΕΟΚ και να διακζτουν αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ που ζλαβαν από τον
αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο οργανιςμό.
3. Να ζχει κατά τθν τελευταία τριετία υλοποιιςει επιτυχϊσ μία προμικεια αντίςτοιχθσ
ποςότθτασ ςε Μονάδα Τγείασ
4. Ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και ςτα
νομαρχιακά μθτρϊα ςτθν κατθγορία που απαιτεί το ζργο που πρόκειται να εκτελεςτεί
δυνάμει τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
5. Μπορεί να προςτεκεί κάποιο κριτιριο επιλογισ ςχετικά με :
Σθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Σθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Σα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
4.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να πλθροφν τισ κάτωκι απαιτιςεισ και ςυγκεκριμζνα να μθ
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ κάποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και να ζχουν τα
κριτιρια επιλογισ που κατωτζρω αναφζρονται, για τθν απόδειξθ των οποίων κα πρζπει να
προςκομίηουν και το ΣΕΤΔ με το αντίςτοιχο περιεχόμενο, όπωσ επιςυνάπτεται ωσ
παράρτθμα τθσ παροφςασ. Ειδικότερα οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν,
υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»
εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ και ειδικότερα:
α.α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

1.

Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ,
υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.

2

ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΘΛΩΕΙ

2.1

Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ που ζχει διαμορφϊςει θ
ανακζτουςα αρχι για τον παρόντα διαγωνιςμό και το οποίο υπογράφεται από
τον προςφζροντα (φυςικό πρόςωπο) ι ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι
νομικό πρόςωπο υπογράφεται επίςθσ και από τα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι του προςϊπου που
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
υγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΣΕΤΔ
υπογράφουν:
οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε.
ο Διευκφνων φμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.

θμειϊνεται ότι: ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν
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Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε
άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV.

4.

Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ
νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό κατά περίπτωςθ (Πρόςφατο
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι και βεβαίωςθ
του ΓΕΜΘ ι τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από
τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο
καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου. τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει
να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό
πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει
ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε
άλλου νομικοφ προςϊπου.

Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά :
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

1.

Σα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι, που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.

Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των
εργαςιϊν του κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα τθσ προμικειασ που
αντιςτοιχεί ςτον κακζνα εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο
εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και το πρόςωπο που
ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει.

Οι ανωτζρω υπεφκυνθ διωςθ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων
τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ.
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν 4412/2016, οι φορείσ ςτθν
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν,
υποχρεοφνται ομοίωσ ςτθν υποβολι των υπευκφνων δθλϊςεων, ενϊ κα πρζπει να μθν
ςυντρζχει αντίςτοιχα ςτο πρόςωπο αυτϊν κάποιοσ από τουσ ωσ άνω λόγουσ αποκλειςμοφ
και να πλθροφται τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ.
Η Επιτροπι 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.
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Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
θμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ 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 Παράρτθμα Χ του
Προςαρτιματοσ Α’.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ
υπεργολάβουσ που προτείνει.
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για τουσ υπεργολάβουσ,
με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογθτικά του
άρκρου 23, κατά περίπτωςθ και β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του.
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 7. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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 Τπθρεςία 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 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ και
τθ ΔΙΕΤΘΤΝΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ:
• ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
• «Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
• Τψθλάντου 45-47, Ακινα
• ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……….
• ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για τθν εκτζλεςθ του ζργου «……….»
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 Τπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Προςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν
αποςφραγιςκεί.

Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

Σελίδα 10

19PROC005750884 2019-10-24
ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
8.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. ε ζνα από τα
αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται
ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει
υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ.
Όλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Σο περιεχόμενο του
πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ.
8.2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
8.2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ.
8.2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
8.2.3. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ.
8.2.4. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα
8.3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν
προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ:
8.3.1. ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ τθσ προςφοράσ, (Πρωτότυπα και
αντίγραφα), με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ».
8.3.2. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ
προςφοράσ κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα
περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ
δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.
8.4. Όλα 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. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 1497/1984 (Α’ 188).
8.5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία,
ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον
αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ
παραγράφου και ςελίδασ.
8.6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ,
θ τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ
προκιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Παραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των
καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και
δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. Προςφορά θ οποία, κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.
8.7. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
8.8. Eναλλακτικζσ Προςφορζσ 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.
8.9.(Δεν) γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν .
8.10. 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
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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 αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ
προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα,
εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
8.11. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ
προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται,
με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ,
τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.
8.12. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να
λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3
8.13 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γίνεται ςτθν
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ,
προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο
ΚΘΜΔΘ. Προςφορά 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 προκιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ
αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το
διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
10.1 Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται καταχωρίηονται κατά ςειρά κατάκεςισ
τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται
θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του, ο
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ, και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα. Όλοι οι φάκελοι
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αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρίςκθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Αμζςωσ μετά τθν κατά τα ανωτζρω ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και
καταγραφισ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ακολουκεί θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν, θ μονογραφι τουσ από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
και θ ανακοίνωςθ των επί μζρουσ ςτοιχείων τουσ, τα οποία επίςθσ καταχωρίηονται ςτο ίδιο
ωσ άνω πρακτικό.
τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και
αρικμθτικισ αναγραφισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ
ςχζςθσ.
Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95
και 98 ν. 4412/2016.
Όλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ,
ςεπίνακα κατά τθ ςειρά μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από τθ μικρότερθ προςφορά), ο οποίοσ
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και αποτελεί μζροσ του πρακτικοφ τθσ.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν
προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατά τθ
ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ ςυνίςταται ςτον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τουσ.
Θ περιγραφόμενθ διαδικαςία καταχωρείται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι ςε
παράρτθμά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μζλθ τθσ.
10.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του ςχετικοφ
πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ), και το υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι θ
οποία το εγκρίνει.
10.3. ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με
κάκε πρόςφορο μζςο επί αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ.
10.4. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ
τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
11.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί
εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν, τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. Σα
δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ …………..θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν. Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία
που δθλϊκθκαν με τισ υπεφκυνε δθλϊςεισ του άρκρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι ψευδι
ι ανακριβι, ι αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
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πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παροφςα, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτ
…………………….………….. για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
11.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
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 ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του
προςωρινοφ αναδόχου ςτ.. .................... τθν ................... (τόποσ και χρόνοσ).
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ,
και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 106.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΕΚΣΕΛΕΗ –ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
12.1 χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5
άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων,
θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Σο ςυμφωνθτικό.
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ.
3. Θ Οικονομικι Προςφορά
(ότι από αυτά ταιριάηει ςτθν περίπτωςθ)
4. Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ
5. Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)
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6. Θ Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα
Παραρτιματα τουσ,
7. Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.)
8. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ.
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.
10. Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ
12.2. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και προσ απόδειξθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει:
(α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, για τα πρόςωπα που πρζπι να
υπογράφουν και τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
(β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι
χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
(γ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι
χϊρασ και για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν
Ελλάδα, πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ι το
ΓΕΜΘ για τθν περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ και ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. Σα φυςικά πρόςωπα δε φζρουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.
(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) και ςτα νομαρχιακά μθτρϊα ςτθν κατθγορία που απαιτεί το ζργο που πρόκειται
να εκτελεςτεί δυνάμει τθσ παροφςασ προκιρυξθσ
(ε) πιςτοποιθτικά για κάποιο κριτιριο επιλογισ ςχετικά με : Σθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια, Σθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ι και ρα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθ, εφόςον ηθτικθκαν από
τθν αρχι και περιελιφκθςαν ςτο ΣΕΤΔ.
θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΜΑ
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ
ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2. τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ.
3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά
ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο 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.
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4. 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.
5. Προςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΙΣΛΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΣΟΠΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΤΙΩΔΗ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
14.1. Σίτλοσ του ζργου: «Αρχείο φακζλων αςκενϊν με κυλιόμενεσ και ςτακερζσ
μεταλλικζσ αρχειοκικεσ ςτθν τάκμθ 1 του κτιρίου των Νζων Χειρουργείων ».
14.2. Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ του ζργου:
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 59.52,00 Ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιϊν…………
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ………………..
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ ..... επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
………………., που αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) ν.
4412/2016,
(Ανακεϊρθςθ………………………)
Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ………………………….
14.3. Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου «ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ –
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
14.4.Η Περιγραφι και τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ.
Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων
δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται,
μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
14.5. Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε …………..……………………….. από
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν
Ε..Τ.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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 Προχπολογιςμοφ
β)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.
γ) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ,
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δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 102 του Ν 4412/2016.
δ) 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.
ε) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
ςτ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν
πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και αυτι που
υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ.
ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΑ
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το
άρκρο 127 του Ν 4412/2016.
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ
κατά τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 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. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του
Παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται
ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ ΦΠΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. Θ ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ
αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 19: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Σο ζργο χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου (ΚΑΕ:7111).
Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά,
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011.
Σα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ
κ.λ.π. κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το
αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνετα ι ςε
EURO.
ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ 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 Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο εν λόγω ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
Ο Ανάδοχοσ 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
φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ 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 Προκιρυξθ
υποχρεϊςεϊν τουσ. Συχόν 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.
ε περίπτωςθ που ο Προμθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, 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 φμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
ε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Προμθκευτι, θ φμβαςθ εξακολουκεί
να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ φμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα
εναπομείναντα μζλθ του Προμθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ φμβαςθσ
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ φμβαςθ. Επίςθσ ςε
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των
μελϊν που απαρτίηουν τον Προμθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ φμβαςθσ εναπόκειται ςτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του
Προμθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

Σελίδα 18

19PROC005750884 2019-10-24
ανωτζρω γεγονότων. ε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ φμβαςθ.
Θεωρήθηκε για ηην ακρίβεια
Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας

Ημερομηνία :

Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ
«ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
Π. ΓΚΟΤΛΑΚΗ -ΜΗΣΑΚΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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ΔΡΓΟ :ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΡΥΔΙΟΤ ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΚΤΛΙΟΜΔΝΔ &
ΣΑΘΔΡΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΑΡΥΔΙΟΘΗΚΔ ΣΗΝ ΣΑΘΜΗ 1
ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

γηα

ΚΤΛΙΟΜΔΝΔ & ΣΑΘΔΡΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΑΡΥΔΙΟΘΗΚΔ

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΥΔΙΟΘΗΚΩΝ

1. ΚΤΛΙΟΜΔΝΔ
Δηαζηάζεσλ 2910Υ1010Υ2590(Η)mm ( Ω ΥΕΔΙΟ 1. ) ΣΕΜ. 22

2. ΣΑΘΔΡΔ
Δηαζηάζεσλ 3140Υ350Υ2590(Η)mm ( Ω ΥΕΔΙΟ 2. )

ΣΕΜ. 2

3. ΗΜΔΙΩΗ.
1. Οη θπιηόκελεο αξρεηνζήθεο δηαζηάζεσλ 2910X1010X2590 (Η) mm, θέξνπλ 3
θαηλώκαηα κήθνπο 900mm ακθίπιεπξεο ρξήζεο κε 5 θηλεηά ξάθηα θαηά ην ύςνο
(6 τώροι αποθήκεσζης / θάηνωμα).
2. Οη ζηαζεξέο αξρεηνζήθεο δηαζηάζεσλ 3140X350X2590(Η) mm θέξνπλ 3
θαηλώκαηα κήθνπο 1000mm, κε 5 θηλεηά ξάθηα θαηά ην ύςνο
(6 τώροι αποθήκεσζης / θάηνωμα).
Β. ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Κάθε Κσλιόμενη Αρτειοθήκη
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1. Απνηειείηαη από ζηδεξνηξνρηέο ( νη αξρεηνζήθεο κήθνπο 2910mm θέξνπλ δπν ) θαη
ακθίπιεπξεο ρξήζεο κεηαιιηθή αξρεηνζήθε, κε θηλεηά ξπζκηδόκελα θαζ’ ύςνο
ξάθηα. Σν θαζαξό – σθέιηκν πιάηνο ησλ ξαθηώλ είλαη 480mm, νη νπνίεο θπιάλε
πάλσ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο.
2. Οη ζηδεξνηξνρηέο είλαη κεηαιιηθέο Φ 22mm θαη ηνπνζεηνύληαη εληόο εηδηθήο
κεηαιιηθήο ζήθεο αινπκηλίνπ.
3. Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο δίλεπξνπ ηηκνληνύ κέζσ
ελόο ζπζηήκαηνο νδνλησηώλ ηξνρώλ κε ξνπιεκάλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο
κε αιπζίδεο 5/8” θύιηζεο θαη κε άμνλα πεξηζηξνθήο. Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο
είλαη εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο, ώζηε λα δίλεη ηελ ειάρηζηε αληίζηαζε κεηαθίλεζεο
( επίπεδν 0,05% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ).
4. Η θίλεζε κέζσ ηηκνληνύ κπνξεί λα θιεηδώλεη κε εηδηθό κπνπηόλ ( κε πεξηζηξνθή
900) ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα λα παξεκπνδίδεη ηελ απζαίξεηε πξόζβαζε ζην
ζύζηεκα & θαηά ζπλέπεηα λα απνθεύγεηαη ν εγθισβηζκόο ηνπ αηόκνπ κεηαμύ 2
αξρεηνζεθώλ όηαλ επηζθεθζεί ην ζύζηεκα. ην ηηκόλη ηεο πξώηεο θπιηόκελεο
αξρεηνζήθεο ζα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλε θιεηδαξηά, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην
θιείδσκα όισλ ησλ αξρεηνζεθώλ.
5. Η βάζε έδξαζεο θαη θύιηζεο ησλ αξρεηνζεθώλ ζρεκαηίδεηαη από ραιύβδηλν
κνξθνζσιήλα δηαηνκήο 100 Υ 40mm κε πάρνο 2mm, δηακνξθώλνληαο έηζη έλα
ηζρπξό πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ αθελόο ηνπνζεηνύληαη νη ηξνρνί θύιηζεο Φ 120mm
θαη νη ηξνρνί κεηάδνζεο ηεο θηλήζεσο κε ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο θαη αθεηέξνπ
ζηεξεώλνληαη ηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ζύλδεζεο ησλ αξρεηνζεθώλ.
6. Σα θαηαθόξπθα ζηνηρεία (νξζνζηάηεο ζύλζεηνη), είηε ελδηάκεζα, είηε αθξαία,
ζρεκαηίδνληαη από ΠΛΗΡΔ κνξθνπνηεκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 0,8 mm (ότι
με ορθοζηάηες από κοιλοδοκό ) & δελ πξνεμέρνπλ πάλσ από ην ηειεπηαίν άλσ
ξάθη ( θαπάθη ). Σν έλα εκθαλέο αθξαίν από ηα δύν θαηαθόξπθα ζηνηρεία,
ζπλνδεύεηαη από κεηαιιηθό κνξθνπνηεκέλν θαπάθη, γηα απμεκέλε ππξνπξνζηαζία.
Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ αξρεηνζεθώλ, όηαλ ην ζύζηεκα ζα είλαη «θιεηζηό», δελ ζα
είλαη κηθξόηεξε από 20mm. Οη πιεπξέο πνπ θαιύπηνπλ ηνπο αθξαίνπο νξζνζηάηεο,
θαηαιήγνπλ & από ηηο δύν άθξεο ηνπο ζε ειαζηηθό πξνθίι πνπ «ηξέρεη» ζε όιν ην
ύςνο ησλ 2590(Η)mm, ώζηε λα κελ είλαη νξαηή ε ραξακάδα ησλ 20mm πνπ κέλεη
κεηαμύ ησλ αξρεηνζεθώλ.
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7. Σα πιατλά – νξζνζηάηεο, ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ρηαζηί
κεηαιιηθώλ ραιπβδνειαζκάησλ – αληεξίδσλ, πάρνπο 1,5mm.
8. Σα ξάθηα είλαη από κνξθνπνηεκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 0,8mm, θέξνπλ
εηδηθή «λεύξσζε» γηα κεγάιε αληνρή ζε θνξηία, ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ησλ
θαηαθόξπθσλ ζηνηρείσλ – νξζνζηαηώλ & έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαηά ην
ύςνο αλά 25mm κε ηελ ππνζηήξημε κεηαιιηθώλ αγθίζηξσλ.
9. Κάζε θηλεηή αξρεηνζήθε δηπιήο όςεο έρεη δηαθνζκεηηθή κεηαιιηθή πξόζνςε
ύςνπο ίζνπ κε ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο & πιάηνπο ίζνπ κε ην ζπλνιηθό βάζνο ησλ
ξαθηώλ.
10. Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ κνξθνπνηεκέλσλ ραιπβδνειαζκάησλ είλαη
πνηόηεηαο ST 12-03 θαηά DIN 1623, DCP ( ςπρξήο εμέιαζεο ) & είλαη βακκέλα κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζε ζεξκνθξαζία 2000 C, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη
ειαηηώκαηα ( θνπζθάιεο, κείσζε ζηηιπλόηεηαο, αλνκνηνκνξθίεο, απνθόιιεζε θ.α),
ζε ρξώκα πνπ ζα θαζνξηζηεί βάζεη δεηγκαηνινγίνπ, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
ππνζηεί δηαδηθαζία απνιίπαλζεο, απνζθσξίαζεο & θσζθάησζεο.
11. ε θάζε δηάηαμε, ην ζύζηεκα θέξεη θεληξηθό θιείδσκα.
2. Κάθε ηαθερή Αρτειοθήκη
1. Απνηειείηαη από κνλήο πιεπξάο ρξήζεο κεηαιιηθή αξρεηνζήθε, κε θηλεηά
ξπζκηδόκελα θαζ’ ύςνο ξάθηα. Σν θαζαξό – σθέιηκν πιάηνο ησλ ξαθηώλ είλαη
320mm.
2. Η βάζε έδξαζεο ησλ αξρεηνζεθώλ ζρεκαηίδεηαη από ραιύβδηλν κνξθνζσιήλα
δηαηνκήο 100 Υ 40mm κε πάρνο 2mm, δηακνξθώλνληαο έηζη έλα ηζρπξό πιαίζην επί
ηνπ νπνίνπ ζηεξεώλνληαη ηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ζύλδεζεο ησλ αξρεηνζεθώλ.
3. Σα θαηαθόξπθα ζηνηρεία (νξζνζηάηεο ζύλζεηνη), είηε ελδηάκεζα, είηε αθξαία,
ζρεκαηίδνληαη από ΠΛΗΡΔ κνξθνπνηεκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 0,8 mm (ότι
με ορθοζηάηες από κοιλοδοκό ) & δελ πξνεμέρνπλ πάλσ από ην ηειεπηαίν άλσ
ξάθη ( θαπάθη ). Σν έλα εκθαλέο αθξαίν από ηα δύν θαηαθόξπθα ζηνηρεία,
ζπλνδεύεηαη από κεηαιιηθό κνξθνπνηεκέλν θαπάθη, γηα απμεκέλε ππξνπξνζηαζία.
4. Σα πιατλά – νξζνζηάηεο, ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ρηαζηί
κεηαιιηθώλ ραιπβδνειαζκάησλ – αληεξίδσλ, πάρνπο 1,5mm.
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5. Σα ξάθηα είλαη από κνξθνπνηεκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 0,8mm, θέξνπλ
εηδηθή «λεύξσζε» γηα κεγάιε αληνρή ζε θνξηία, ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ησλ
θαηαθόξπθσλ ζηνηρείσλ – νξζνζηαηώλ & έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαηά ην
ύςνο αλά 25mm κε ηελ ππνζηήξημε κεηαιιηθώλ αγθίζηξσλ.
6. Κάζε αξρεηνζήθε έρεη δηαθνζκεηηθή κεηαιιηθή πξόζνςε ύςνπο ίζνπ κε ην
ζπλνιηθό ύςνο ηεο & πιάηνπο ίζνπ κε ην ζπλνιηθό βάζνο ησλ ξαθηώλ
7. Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ κνξθνπνηεκέλσλ ραιπβδνειαζκάησλ είλαη
πνηόηεηαο ST 12-03 θαηά DIN 1623, DCP ( ςπρξήο εμέιαζεο ) & είλαη βακκέλα κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζε ζεξκνθξαζία 2000 C, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη
ειαηηώκαηα ( θνπζθάιεο, κείσζε ζηηιπλόηεηαο, αλνκνηνκνξθίεο, απνθόιιεζε θ.α),
ζε ρξώκα πνπ ζα θαζνξηζηεί βάζεη δεηγκαηνινγίνπ, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
ππνζηεί δηαδηθαζία απνιίπαλζεο, απνζθσξίαζεο & θσζθάησζεο.
8. Οη αξρεηνζήθεο ζα έρνπλ ππνδνκέο θαηάιιειεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα παθησζνύλ
ζην έδαθνο κε ζηξηθώληα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ
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ΔΙΓΟ

Σεκ

Κόζηνο/ Σεκ

Κόζηνο ζε
Επξώ

1.ΚΤΛΙΟΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ
ΑΡΥΕΙΟΘΗΚΕ Δηαζηάζεσλ
2910Υ1010Υ2590(Η)mm

22

2.000,00

44.000,00

2

1.750,00

3.500,00

5

100

500.00

2. ΣΑΘΕΡΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ
ΑΡΥΕΙΟΘΗΚΕ Δηαζηάζεσλ
2910Υ1010Υ2590 (Η) mm
Κιείδσκα πξκνύ γηα Κπιηόκελεο
Αξρεηνζήθεο
Δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ

48.000,00

ΦΠΑ 24%

11.520,00

σνολική Γαπάνη με ΦΠΑ

59.520,00

ΗΜΕΙΩ Η:
Σο παρόν ΣΕΤΔ υπογράφεται και από τα μζλθ του Δ.. ι το νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι ενϊςεωσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΕΤΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό.

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *«Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221993]
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΤΨΘΛΑΝΣΟΤ 45-47, ΑΘΘΝΑ, Σ.Κ. 10676]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ]
- Σθλζφωνο: *213 204 1707]
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithies@evaggelismos-hosp.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.evaggelismoshosp.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): *ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΤΛΙΟΜΕΝΕ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΑΡΧΕΙΟΘΘΚΕ
ΣΘΝ ΣΑΘΜΘ 1 ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΡΓΟ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[168/2019]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Σθλζφωνο:
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
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
[……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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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 *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Όχι
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
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019
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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.

Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Σελίδα 29

19PROC005750884 2019-10-24
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
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;

*+ Ναι *+ Όχι

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
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
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ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«απηνθάζαξζε»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxx:

Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

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

*……+
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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 *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ 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
- ε 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
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
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ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……]
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε 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:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
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Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Όχι

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω

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

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

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*.........…+

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή

*+ Ναι *+ Όχι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
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
Συνοπτικός Διαγωνισμός 168/2019

*...................…+
*+ Ναι *+ Όχι

*….................+
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πλθροφορίεσ:

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

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Όχι

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: Σελικζσ 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 είμαιςε 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 Διλϊςθσ 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): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II. - ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία
Σράπεηασ:______________________________________________________
Κατάςτθμα:______________________________________________
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________
Προσ
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΤΡΩ
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 τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και
ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Σο 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 Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε
ςχετικι υποχρζωςθ.
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Ποιύ κηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 10 εργαδοκέλοσς θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 2
εθαηοκκύρηα εσρώ.
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Μηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 50 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 10
εθαηοκκύρηα εσρώ.
Μεζαίες επητεηρήζεης: επητεηρήζεης ποσ δελ είλαη ούηε ποιύ κηθρές ούηε κηθρές θαη νη νπνίεο
απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ
σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα
43 εθαηοκκύρηα εσρώ.
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ.
42).
ix Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ
ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύπυζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος
Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππυηοκόλλος» (αθοπά ζε πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β
αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία).
xi Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηυν οικονοµικών
ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν και ηυν ζςναθών µε αςηήν Ππυηοκόλλυν.
xii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4
ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόλητη και καηαζηολή ηηρ νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ και ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ και άλλερ διαηάξειρ”.
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόλητη και καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ ανθπώπυν και
πποζηαζία ηυν θςμάηυν αςηήρ και άλλερ διαηάξειρ.".
xv Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ)
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά
ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
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xx Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
xxi Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxii
Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxiv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxv
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvi
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxvii
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxviii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxix
Πξβι άξζξν 48.
xxx
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxi
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από
ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο
Παράρηεκα ασηό.
xxxii
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxiii Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος
παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι,
ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγυ ππόζβαζη.
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