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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια τθσ ςυλλογισ γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν
επείγουςα προμικεια «ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ (TEST ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΛΤΣΗ NeuMoDx& κιτ για τθν αλλθλουχία
NGS του γονιδιϊματοσ του ιου SARS COV-2 για το ςφςτθμα MiSEQ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν αςκενϊν με
ςυμπτϊματα κορωνοϊου», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ,

Σο ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» ζχοντασ υπ’ όψθ:
Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1.

Σο N. 4700/2020 -( ΦΕΚ 127Α/29.06.2020) "Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο,
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ
διατάξεισ".
2. Σο N. 4727/2020 "Κϊδικασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία
Σθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) -Κϊδικασ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν
(Ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ" (Α' 184).
3. Tο N. 4624/2019 (A' 137) "Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων".
4. Σο N. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ" (Αϋ133).
5. Σο N. 4635/2019 "Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ" (Α' 167)
6.
Σο μζροσ Γ' του Ν. 4472/17 (Α' 74) "Ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ για τθν
Κεντρικοποίθςθ Προμθκειϊν των εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ Φορζων" όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει μζχρι ςιμερα".
7. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει και ιδίως τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2Γ του άρκρου 32 του ν.4412/2016 με τισ οποίεσ
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ενςωματϊκθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 32 τθσ οδθγίασ 24/2014/ΕΕ, για τθν προςφυγι ςτθ
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ.
8. Tο N. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ".
9.
Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1
10. Σισ διατάξεισ του N. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»
11. Tο N. 4172/2013 (A' 167) άρκρο 64 για τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.
12. Tο N. 4155/2013 "Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ" (Α' 120),
όπωσ ιςχφει.
13. Σο N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) "Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ των Νόμων 4046/12,4093/12 και
4127/2013" και ειδικότερα τισ παραγράφου Η : Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ τθσ κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, όπωσ ιςχφει.
14. Σισ διατάξεισ του N. 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”,
15. Tο N. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει
16. Tο Π.Δ. 28/2015 "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία" (Αϋ
34).
17. Tο Π.Δ. 80/2016 "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ", (Α' 145).
18. Tθν με αρ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23.5.2017) απόφαςθ "Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.
19. Tο Π.Δ. 39/2017 "Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν", (Αϋ 64).
20. Tθν υπ' αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΤΑ "Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν
Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του
άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)", (Βϋ 969).
21. Σθν υπϋ’ αρικμ. 2020C/ 108 I/01 ειδικι ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθ χριςθ
του πλαιςίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν κατάςταςθ ζκτακτθσ που ςχετίηεται με τθν κρίςθ τθσ
νόςου COVID-19 και το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΘΣΜΟΞΣΒ-ΜΛΔ) ζγγραφο τθσ
ΕΑΑΔΘΤ.
22. Σθν ΚΤΑ αρικ. ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648 “Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»” (ΦΕΚ Β’ 2198/2009)

Σισ διατάξεισ των Πράξεων Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ) όπωσ αυτζσ ζχουν κυρωκεί και
ιςχφουν:
1.
2.
3.
4.

Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ42/25-02-2020, όπωσ κυρϊκθκε και
τροποποιικθκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και ζχει ιδθ αντικαταςτακεί με το άρκρο
13 του Ν. 4693/2020.
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ55/11-03-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
Σο άρκρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020)
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ64/14-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ68/20-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ75/30-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
Σθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20
Σισ διατάξεισ του Ν.4682/20 (Αϋ76/03-04-20), όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-052020).
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ84/13-04-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Α’90/01-05-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Α’157/10-08-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020).
Σο Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116Α/17-06-2020) άρκρο 13ο.
Σισ διατάξεισ του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186Α/29-9-2020).
Σο Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α/23.12.20).

Σισ Αποφάςεισ και Ζγγραφα:
1. Τθν από 2.6.2021 τθσ 12θ 2021 Τακτικι Συνεδρίαςθ(κζμα 8) του ΚΕ.Σ.Υ.ΡΕ. περί ζγκριςθσ προμικειασ
ειδϊν και ποςοτιτων αντιδραςτθρίων (TEST ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΘ NeuMoDx & κιτ για τθν αλλθλουχία NGS
του γονιδιϊματοσ του ιου SARS COV-2 για το ςφςτθμα MiSEQ) για τθν κάλυψθ αναγκϊν αςκενϊν με
ςυμπτϊματα κορωνοϊου
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια τθσ ςυλλογισ γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν
επείγουςα ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ (TEST ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΛΤΣΗ NEUMODX & ΚΙΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ NGS ΣΟΤ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤ SARS COV-2 ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ MISEQ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ , με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ.

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-4710676 ΑΚΘΝΑ

ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΣΟΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

29/7/21 θμζρα Ρζμπτθ και
ϊρα 12:00 μ.μ.

ΓΝΑ Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 4547- 10676 ΑΚΘΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

29/7/21 θμζρα Ρζμπτθ και
ϊρα13:00

Ρροςφορζσ κα κατατίκενται ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ θμερομθνία, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (είτε
αυτοπροςϊπωσ είτε με ταχυδρομικι αποςτολι) ςτθν ζδρα του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-4710676 ΑΚΘΝΑ
Ρροςφορζσ δεν μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται από τριμελι (3) επιτροπι, που ορίηεται από το Νοςοκομείο.
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ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Θ πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςτισ
23/7/21 και ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ https://www.moh.gov.gr/κακϊσ επίςθσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ https://evageglismos-hosp.gr

1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :
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 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 γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου
να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν
κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν
παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:










ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΡΤΛΚΑΣΤΟΛΧΕΛΑ:
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΟΛ ΓΕΝΛΚΟΛΟΟΛΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ:
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΡΟΣΦΟΩΝ:
ΕΛΔΛΚΟΛΟΟΛ:
ΤΕΧΝΛΚΕΣΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣΕΡΛΣΤΟΛΘΣ:
ΣΧΕΔΛΟΣΥΜΒΑΣΘΣ:
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ
ΡΑΑΤΘΜΑΓϋ
ΡΑΑΤΘΜΑΔϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Κ'

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ

Θεωρικθκε για τθν ακρίβεια
Η Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΗΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ
ΑΡΟΨΘΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:

ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ
23/7/2021
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗΣΟ ΚΗΜΔΗ
23/7/2021
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΩΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ:

29/7/2021
29/7/2021
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47- 10676 ΑΚΘΝΑ
αντιδραςτθρία (TEST ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΘ NeuMoDx &
κιτ για τθν αλλθλουχία NGS του γονιδιϊματοσ του ιου
SARS COV-2 για το ςφςτθμα MiSEQ) για τθν κάλυψθ
αναγκϊν αςκενϊν με ςυμπτϊματα κορωνοϊου

ΚΩΔΙΚΟ CPV:

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ:

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ:

KIT
Ζωσ τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47- 10676 ΑΚΘΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΣΑΙ
ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΕΠΙ %:

ΝΟΜΛΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΛΣ
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ προμικεια των κάτωκι:
Α/Α

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ
1 TEST για SARS COV-2 για τον Αναλυτι NeuMoDx
Kit για τθν αλλθλοφχθςθ NGS του γονιδιϊματοσ του ιοφ SARS2 COV-2 για το ςφςτθμα MiSeq

ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΣΕΜΑΧΙΑ
10.000test
1 kit

Επιςθμαίνουμε ότι :

 τουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα να κατακζςουν προςφορά και για μζροσ των
ηθτοφμενων ειδϊν.

 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται ο
μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν
ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ
 Επί ποινισ αποκλειςμοφ, οι υποψιφιοι φορείσ δεςμεφονται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ
ποςότθτασ των ειδϊν που κα τουσ κατακυρωκοφν ωσ ακολοφκωσ: Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ θμερομθνία ςτθν ζδρα του ΓΝΑ Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47- 10676 ΑΚΘΝΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ
θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
1.1. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
1.2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:

1.2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
1.2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν προμικεια.
1.2.3. Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ.
1.2.4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.
1.2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα)
1.3. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία
ςε δφο (2) ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ (υπο) φακζλουσ, ιτοι ζνασ (υπο) φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά και ζνασ (υπο) φάκελοσ με τθν οικονομικι προςφορά. Ειδικότερα:

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
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2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ από τθν ιςτοςελίδα του
www.promitheus.gov.gr
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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 νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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 οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ
με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ
και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του.
Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ
ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι
περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10
του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα
με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
κετικισ απάντθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’
και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ
του.
2.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να
δθλϊνεται ότι:

Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ

Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ των οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν
πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.
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Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.
Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί, τισ
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί
Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του
με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 και του Ν.4624/2019, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Δεςμεφεται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που κα τουσ κατακυρωκοφν ςε
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ.

θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτζρω
δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν.
1.3.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ ςτον (υπο) φάκελο«Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά» με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Επιπρόςκετα, κα πρζπει να
περιλθφκεί, Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, του προςφζροντοσ ότι :
θ προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ Τεχνικζσ Απαιτιςεισ, όπωσ καταγράφονται ςτο
Ραράρτθμα «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ, επί ποινι αποκλειςμοφ και μαηί με αυτι
προςκομίηονται και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθν ωσ άνω
ςυμμόρφωςθ με τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακασ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Θϋ ςυμπλθρωμζνοσ, τοποκετοφνται ςε
ξεχωριςτό ζντυπο (υπο) φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ» .
1.4. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα.

1.4.1. Οι ζντυποι (υπο) φάκελοι ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ/ΤΕΧΝΛΚΘΣ και ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ προςφοράσ
κα φζρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακζλου.
1.4.2. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΛΚΑ ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον
κυρίωσ φάκελο με τθνζνδειξθ«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

1.4.3. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε
αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι.
Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που
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καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.

1.4.4. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ,
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
1.4.5. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
1.4.6. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζχονται
ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
1.4.7. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ
δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου,
δεν λαμβάνονται υπόψθ.
1.4.8. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του
Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται
από τθ παροφςα πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με
τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται ωσ απαράδεκτεσ και χωρίσ να
αποςφραγιςτοφν οι ζντυπεσ προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με
οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
1.4.9. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ &
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα
1.4.10. Οι δικαιοφμενοι να λάβουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων και των τιμϊν που προςφζρκθκαν τα υπό
προμικεια είδθ, κα λάβουν γνϊςθ κατόπιν ραντεβοφ με τθν ανακζτουςα αρχι, όπου κα οριςτεί
ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα ϊςτε να αποφευχκοφν οι ςυνκικεσ ςυνωςτιςμοφ.
1.4.11. Αξιολόγθςθ Προςφορϊν :
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ενιαία, ςε ζνα ςτάδιο ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ από τθν
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ωσ ακολοφκωσ:
Κα αποςφραγιςκεί ο κυρίωσ φάκελοσ και ςτθν ςυνζχεια κα αποςφραγιςτοφν και κα μονογραφοφν οι
επιμζρουσ δφο (2)(υπο) φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν.


το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν



ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι τεχνικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων οι οποίοι δεν ζχουν
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ

 τζλοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν
προςφορϊν , το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά τθν αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςεται ζνα
ενιαίο πρακτικό με τθ ςειρά κατάταξθσ των μειοδοτϊν
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1.5.

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ

1.5.1. Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ
τριϊν (3) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ οφείλει να υποβάλει ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα - δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται
κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 τουΝ.4412/2016:

 Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του
ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, 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. Θ
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73.

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου πριν τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
προμθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,
εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ
του ςτθν αλλοδαπι, το εν λόγω πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ
χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου πριν τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
προμθκευτισ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι
εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και ότι δεν
τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω
νομοκετθμάτων.
Διευκρινίηεται ότι το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, αφορά:

τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE




τον ∆ιευκφνοντα Σφμβουλο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το νομικό πρόςωπο είναι
Α.Ε.
τα μζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συμβουλίου ςε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ
νομικοφ προςϊπου τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.

1.5.2. Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
Ρζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
1.5.3. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε
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βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτοφ από τθν εν λόγω
Τπθρεςία, Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί τιρθςθσ των λόγων μθ αποκλειςμοφ του
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, όπωσ
αυτοί αναφζρονται ςτθν παρ. γ) του αρ.73 του Ν.4412/2016.

1.5.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
1.5.5. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και
τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ.
υγκεκριμζνα:
Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.)ι Εταιρείασ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ
(Ε.Π.Ε.):



Σφςταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό
ΓΕΜΘ)



Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ (όπωσ ΦΕΚ ι Βεβαίωςθ/ΡιςτοποιθτικόΓΕΜΘ)



Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι.
Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ(Ο.Ε ι Ε.Ε ι Ι.Κ.Ε):



Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και
όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ
τθσ εταιρίασ.



Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι

Για Αλλοδαπά νομικάπρόςωπα:
Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που αναφζρονται
ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι
λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα
προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και
ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει
κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του
υποψθφίου, από τθν οποία προκφπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, και (β) ο Υποψιφιοσ πλθροί
το ςχετικό νομιμοποιθτικό όρο.
τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουνκοινι προςφορά, τα παραπάνω κατά

περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν
Ζνωςθ.
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8
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του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με τθν οποία δεςμεφεται να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά αυτά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Γενικά τονίηεται ότι ωσ προσ τισ θμερομθνίεσ ζκδοςθσ των ωσ άνω αποδεικτικϊν μζςων(δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ) ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α)

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ
των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα από
ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι,
από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που
αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ
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

ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ

2.1.

2.2.

Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ
των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται
ανθλίκουσ κάτω των 15ετϊν.
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ
του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που 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 X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/2016.

3. ΕΓΓΤΗΕΙ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ
κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό
φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ
τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
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ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

3.1.

Εγγυθτικι Επιςτολιυμμετοχισ

3.2.

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό.
Εγγυθτικι Επιςτολι ΚαλισΕκτζλεςθσ

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν
εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Π.Α,
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
4.
ΣΙΜΕ

4.1.
4.1.1.

Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Οι τιμζσ κα δίδονται :

4.1.1.1. Σιμι ανά είδοσ μθ ςυμπ/νουΦ.Π.Α.
4.1.1.2. Ποςοςτό Φ.Π.Α. (0%), ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ
Φ. Π. Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).
4.1.1.3. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ
Δθμοςίου οι οποίεσ βαρφνουν τον Ρρομθκευτι, ιτοι 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ ςυν 3,6% χαρτόςθμο
επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ ςυν 3,6% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ
κράτθςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ
ςυμβάςεων με τουσ όρουσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. Το ποςοςτό του ΦΡΑ με το οποίο
επιβαρφνεται θ τιμι ορίηεται χωριςτά. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.2.
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.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

4.3.
4.4.

Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ
οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό
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χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 τουΝ.4412/2016.

4.5.
4.6.

5.

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ κατακφρωςθσ – ςυμβαςιοποίθςθσ και απορρόφθςθσ μζρουσ
ι του ςυνόλου τθσ ηθτοφμενθσ από τθν πρόςκλθςθ ποςότθτασ των ειδϊν.
ΚΑΣΑΡΣΙΗΤΜΒΑΗ

Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε τρείσ (3) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον ενδιαφερόμενο τθσ
κατακυρωτικισ απόφαςθσ.

6.

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΗΤΜΒΑΗ

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ

7.

ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, από τισ διατάξεισ του
Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε αμφότερεσ δε τισ
περιπτϊςεισ εφόςον θ εν λόγω εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ρθτϊσ κεςπίηονται
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν τα
οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν.4412/2016.
9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ αποκλειςμοφ
ωσ ορίηονται από τον ν. 4412/2016 και τθν παροφςα και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/EE, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου
τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
10.ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ, μετά από ςχετικι Απόφαςθ ι 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του
Ν.4412.
11.
ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
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πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016[1]. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
12.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ
Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ,
ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
13.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε
ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κλπ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)..............................................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2..........................................................................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.……………………………………..………………………………ποςοφ…………………………..ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………4 , υπζρ του:
(i)
*ςε
περίπτωςθ
φυςικοφ
προςϊπου+:
(ονοματεπϊνυμο,
πατρϊνυμο)
...................................................................................................................................................................................
.....................,
ΑΦΜ:………………................(διεφκυνςθ)……………………………………………………………………………….………………..,ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ………………………………………………..…....,. ΑΦΜ:
...................................(διεφκυνςθ)……………………………………………………………………………………………………ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)(πλιρθεπωνυμία)....................................................,ΑΦΜ:......................(διεφκυνςθ)..........................................
.
β)(πλιρθεπωνυμία)....................................................,ΑΦΜ:......................(διεφκυνςθ)..........................................
.
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεφκυνςθ)................................. (ςυμπλθρϊνεται

15

21PROC008972419 2021-07-23
με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι
εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ςφμβαςθσ “(τίτλος σφμβασης)”,
ςφμφωνα
με
τθν
(αρικμό/θμερομθνία)
........................Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/
6
ΡρόςκλθςθΕκδιλωςθσΕνδιαφζροντοσ ………………….………………………………………………………..……………………………….τ
θσ/του
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
................................................................... θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

2

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

3

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται οΦΡΑ.

4

Ππωσ υποςθμείωςθ3.

5

Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία
υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.

6

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /υπθρεςιϊν

7

Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

8

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι
παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα
υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.

9

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚΒ'740/28.08.1995)
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ
ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΑΞΤ

ΣΗ «…………………………….………………» για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ……………………………… (………………………) (CPV ).
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Στθν ΑΚΙΝΑ , ςιμερα ……………../2020, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων:
αφενόσ τθσ (Α.Φ.Μ ………… Δ.Ο.Υ. …………..) , που εδρεφει ςτθν
όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κο …………….. και νόμιμο εκπρόςωπό τθσ, θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ
χάριν ςυντομίασ «»,
και
αφετζρου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «……………………………..» και τον διακριτικό τίτλο
…………………………….με Α.Φ.Μ. ……………………………. και Δ.Ο.Υ. ……………………………., που εδρεφει
……………………………., οδόσ ……………………………., όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ
από τ……………………………., νόμιμο εκπρόςωπο τθσ άνω εταιρείασ, θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν
ςυντομίασ Προμθκεφτρια,
ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
2. Tισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ42/25-02-2020, όπωσ κυρϊκθκε και
τροποποιικθκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και ζχει ιδθ αντικαταςτακεί με το άρκρο 13
του Ν. 4693/2020.
3. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ55/11-03-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
4. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ64/14-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4682/2020
(ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
5. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ68/20-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4683/2020
(ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).
6. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ75/30-03-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4684/2020
(ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
7. Θ Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20
8. Τισ διατάξεισ του Ν.4682/20 (Αϋ76/03-04-20), όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
9. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-20, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 4690/2020
(ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
10. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Α’90/01-05-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
11. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Α’157/10-08-2020, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.
4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020).
12. Tο άρκρο 9 παρ. 4 του Ρ.Δ. 80/2016, περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ όπωσ
τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει
13. Τθ με αρ. πρωτ……………………… προςφορά τθσ εταιρεία με τθν επωνυμία ……………..
14. Τθν με αρ. πρωτ……………………….. Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΑΔΑ: …………………..)
15. Συμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Με τθν παροφςα, …………………………» ανακζτει και θ Ρρομθκεφτρια αναλαμβάνει, ζναντι αμοιβισ που
αναφζρεται ςε επόμενο άρκρο ςτθν παροφςα, τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει τα παρακάτω είδθ:
Είδοσ

Τιμι τεμαχίου

Ροςότθτα
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ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
2.1.
2.2.
2.3.

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των προσ προμικεια ειδϊν, κα πραγματοποιθκεί ςτισ
…………………………………………………….
Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα ολοκλθρωκεί ωσ ……………………………………………….. από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Λόγω του κατεπείγοντοσ, τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να είναι διακζςιμα, ϊςτε να μποροφν να
παραδοκοφν εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίεσ, κατά τισ ανωτζρω διακρίςεισ. Οι ςυμβατικοί χρόνοι
παράδοςθσ λόγω τθσ κατεπείγουςασ, ζκτακτθσ ανάγκθσ κάλυψθσ, δεν μπορεί να παρατείνονται.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3.1
3.2.

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από Επιτροπι Ραραλαβισ θ οποία κα
ςυςτακεί για το λόγο αυτό.
Το άνω όργανο κα ςυντάξει τα ςχετικά πρωτόκολλα οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μίασ παράδοςθσ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
4.1.

Το τίμθμα τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό ……………………………….ευρϊ
(…………………………..€) πλζον ΦΡΑ (24%) ποςοφ ………………………………ευρϊ και ………………………………
λεπτϊν του ευρϊ (………………………………€), ιτοι ςυνολικό τίμθμα ποςοφ ………………………………ευρϊ και
……………………………… λεπτϊν του ευρϊ (………………………………€) που κα καταβλθκεί από …………… ςτθν
Ρρομθκεφτρια.
4.1.1. Θ τιμι του τεμαχίου του προςφερόμενου είδουσ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………ευρϊ
………………………………€) πλζον ΦΡΑ 24%.
4.1.1.2 Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου οι
οποίεσ βαρφνουν τον Ρρομθκευτι, ιτοι 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ ςυν 3,6% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ
κράτθςθσ και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ ςυν 3,6% χαρτόςθμο επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ςυμβάςεων με τουσ όρουσ
που προβλζπεται ςτθν παροφςα. Το ποςοςτό του ΦΡΑ με το οποίο επιβαρφνεται θ τιμι ορίηεται
χωριςτά.
4.2.

H Ρρομθκεφτρια αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό τίμθμα επαρκζσ,
νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται
όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ τθσ Ρρομθκεφτριασ για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ …………………………………….
Στθν αμοιβι τθσ Ρρομθκεφτριασ, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Η πλθρωμι τθσ Προμθκεφτριασ κα πραγματοποιθκεί εντόσ δφο μθνϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ των
παραδόςεων του υπό προμικεια είδουσ, τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του
προϊόντοσ και μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου.
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4.3.

Τα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ που απαιτοφνται για να ακολουκιςει θ πλθρωμι τθσ
Ρρομθκεφτριασ είναι τα κάτωκι:
α) Τιμολόγιο του προμθκευτι.
β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβιστθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ
γ) Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

4.4.

Το τίμθμα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμι μονάδασ), παραμζνουν ςτακερά και δεν
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
προμικειασ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ
5.1.

Θ Ρρομθκεφτρια οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ τθσ με τθ δζουςα
προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.

5.2.

Θ Ρρομθκεφτρια υποχρεοφται να προςκομίςει με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο
εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ 68), όπωσ αυτι
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83) με τθν οποία κα αναλαμβάνει να προμθκεφςει
προςθκόντωσ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ το αντικείμενο τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.

5.3.

Θ Ρρομθκεφτρια δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ και τισ ςυμφωνίεσ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, οι οποίοι όροι και ςυμφωνίεσ ςυμφωνοφνται όλοι ωσ
ουςιϊδεισ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
6.1.

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει ζναρξθ ιςχφοσ από τθν υπογραφι τθσ.

6.2.

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςκεί όταν παραδοκεί οριςτικά και εμπρόκεςμα το ςφνολο των
υπό προμικεια ειδϊν, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ
ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ
από
τα
ςυμβαλλόμενα
μζρθ.
Από τθν επζλευςθ των ανωτζρω θ ςφμβαςθ λφνεται αυτοδικαίωσ χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ
Θ Ρρομθκεφτρια δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ
ςυναίνεςθ …………………………………….

ΑΡΘΡΟ 8
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ θ Ρρομθκεφτρια κατζκεςε ςτθν ΕΚΑΡΥτθν υπ’ αρικ.
…………………………………………….. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ …………………………………………..
ΤΑΡΕΗΑΣ ποςοφ .
Θ εγγφθςθ αυτι ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και επιςτρζφεται ςτθν Ρρομθκεφτρια μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ
ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ και κανονικι εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
Συμφωνείται ότι οποιαδιποτε, τυχόν, τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα γίνεται μόνο ζπειτα
από γραπτι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1.

10.2.

Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ «…………………. και θ δεφτερθ ςυμβαλλόμενθ
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά
Δικαςτιρια και δθ αυτά των Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελλθνικό δίκαιο.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςκθκε και ζγινε αποδεκτό και από τα δφο μζρθ το
περιεχόμενό τθσ, μονογράφεται ςε όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ και υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο
ςυμβαλλομζνουσ ςε τρία (03) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δφο (02) αντίτυπα
δόκθκαν ………………………………..», το δε άλλο δόκθκε ςτθν Ρρομθκεφτρια.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ
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