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ΝΞΜΟΗΘΕΟΕ ΓΗΔΕΘΤΟΕΟ ΓΚΔΖΑΦΓΞΜΚΠΜΟ
Νξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ζπιινγήο γξαπηψλ ζθξαγηζκέλσλ
πξνζθνξψλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα «10 ΟΡΟΗΓΡΤΚ ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΜΛΡΓΜΚΜΡ
ΡΣΕΘΕΟ ΞΜΕΟ»,
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.

Πν ΓΚΑ «Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ ΑΘΕΚΤΚ» έρνληαο ππ’ φςε:
Πηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.

Πν N. 4700/2020 -( ΦΓΗ 127Α/29.06.2020) "Γληαίν θείκελν Δηθνλνκίαο γηα ην Γιεγθηηθό
Οπλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο
ζηνλ Ηώδηθα Κόκσλ γηα ην Γιεγθηηθό Οπλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή
ηεο δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
2. Πν N. 4727/2020 "Ηώδηθαο Σεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο (Γλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
Πεο Μδεγίαο (ΓΓ) 2016/2102 θαη ηεο Μδεγίαο (ΓΓ) 2019/1024) -Ηώδηθαο Ειεθηξνληθώλ
Γπηθνηλσληώλ (Γλζσκάησζε ζην ειιεληθό δίθαην ηεο Μδεγίαο (ΓΓ) 2018/1972) θαη άιιεο
δηαηάμεηο" (Α' 184).
3. Tν N. 4624/2019 (A' 137) "Αξρή Νξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Νξνζσπηθνύ αξαθηήξα, κέηξα
εθαξκνγήο ηνπ Ηαλνληζκνύ (ΓΓ) 2016/679 ηνπ Γπξσπατθνύ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Οπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ".
4. Πν N. 4622/2019 "Γπηηειηθό Ηξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Ηπβέξλεζεο,
ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο" (Α΄133).
5. Πν N. 4635/2019 "Γπελδύσ ζηελ Γιιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 167)
6.
Πν κέξνο Γ' ηνπ Κ. 4472/17 (Α' 74) "Ίδξπζε ηεο Γζληθήο Ηεληξηθήο Αξρήο Νξνκεζεηώλ Ργείαο
γηα ηελ Ηεληξηθνπνίεζε Νξνκεζεηώλ ησλ επνπηεπόκελσλ από ην Ρπνπξγείν Ργείαο Φνξέσλ"
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όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα".
7. Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147Α//08-08-16) «Δεκόζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ,
Νξνκεζεηώλ θαη Ρπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» όπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2Γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ
λ.4412/2016 κε ηηο νπνίεο ελζσκαηώζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηεο νδεγίαο
24/2014/ΓΓ, γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε.
8. Tν N. 4270/2014 (Α' 143) "Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Μδεγίαο 2011/85/ΓΓ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο".
9.
Πηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Ηαηαξγήζεηο,
Οπγρσλεύζεηο Κνκηθώλ Νξνζώπσλ θαη Ρπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα-Πξνπνπνίεζε
Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1
10. Πηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4013/2011 (Α’ 204) «Ούζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Οπκβάζεσλ θαη Ηεληξηθνύ Ειεθηξνληθνύ Ιεηξώνπ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ…»
11. Tν N. 4172/2013 (A' 167) άξζξν 64 γηα ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο.
12. Tν N. 4155/2013 "Γζληθό Ούζηεκα Ειεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"
(Α' 120), όπσο ηζρύεη.
13. Πν N. 4152/2013 (ΦΓΗ 107/Α) "Γπείγνληα κέηξα Γθαξκνγήο ησλ Κόκσλ 4046/12,4093/12 θαη
4127/2013" θαη εηδηθόηεξα ηηο παξαγξάθνπ Δ : Νξνζαξκνγή ηεο Γιιεληθήο Κνκνζεζίαο ζηελ
Μδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, όπσο ηζρύεη.
14. Πηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 (Α’ 112) «Γλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Νξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
15. Tν N. 2690/1999 (Α΄ 45) «Ηύξσζε ηνπ Ηώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
όπσο ηζρύεη
16. Tν Ν.Δ. 28/2015 "Ησδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία" (Α΄ 34).
17. Tν Ν.Δ. 80/2016 "Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο", (Α' 145).
18. Tελ κε αξ. πξση. 57654/22.5.2017 (ΦΓΗ Β/1781/23.5.2017) απόθαζε "Ξύζκηζε εηδηθόηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ηεληξηθνύ Ειεθηξνληθνύ Ιεηξώνπ Δεκνζίσλ
Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ) ηνπ Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
19. Tν Ν.Δ. 39/2017 "Ηαλνληζκόο εμέηαζεο Νξνδηθαζηηθώλ Νξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο
Γμέηαζεο Νξνδηθαζηηθώλ Νξνζθπγώλ", (Α΄ 64).
20. Tελ ππ' αξηζκ. 1191/14-03-2017 ΗΡΑ "Ηαζνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Γμέηαζεο
Νξνδηθαζηηθώλ Νξνζθπγώλ (Α.Γ.Ν.Ν.), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο
παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)", (Β΄ 969).
21. Πελ ππ΄’ αξηζκ. 2020C/ 108 I/01 εηδηθή αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ θξίζε ηεο λόζνπ COVID-19 θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΠΙΜΛΠΒΙΘΔ) έγγξαθν ηεο ΓΑΑΔΕΟΡ.
22.

Πελ ΗΡΑ αξηζ. ΔΡ8δ/Γ.Ν.νηθ.130648 “Γλαξκόληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο Μδεγίαο 93/42/ΓΜΗ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ»” (ΦΓΗ Β’ 2198/2009)
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Πηο δηαηάμεηο ησλ Νξάμεσλ Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ (ΝΚΝ) φπσο απηέο έρνπλ
θπξσζεί θαη ηζρχνπλ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄42/25-02-2020, όπσο θπξώζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Κ. 4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020) θαη έρεη ήδε αληηθαηαζηαζεί κε ην
άξζξν 13 ηνπ Κ. 4693/2020.
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄55/11-03-2020, όπσο θπξώζεθε κε
ην Κ. 4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020).
Πν άξζξν 19 ηνπ λ. 4675 (ΦΓΗ 54/Α’/11-03-2020)
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄64/14-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην
Κ. 4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020).
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄68/20-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην
Κ. 4683/2020 (ΦΓΗ 83Α/10-04-2020).
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄75/30-03-20, όπσο θπξώζεθε κε ην
Κ. 4684/2020 (ΦΓΗ 86Α/25-04-2020).
Πελ Αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο 2020/C108 I/01 01-04-20
Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4682/20 (Α΄76/03-04-20), όπσο θπξώζεθε κε ην Κ. 4690/2020 (ΦΓΗ
104Α/30-05-2020).
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-20, όπσο θπξώζεθε κε ην
Κ. 4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020).
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α’90/01-05-2020, όπσο θπξώζεθε κε
ην Κ. 4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020).
Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνύ Νεξηερνκέλνπ Α’157/10-08-2020, όπσο θπξώζεθε κε
ην Κ. 4722/2020 (ΦΓΗ 177Α/15-09-2020).
Πν Κ. 4693/2020 (ΦΓΗ 116Α/17-06-2020) άξζξν 13ν.
Πηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4728/2020 (ΦΓΗ 186Α/29-9-2020).
Πν Κ. 4764/2020 (ΦΓΗ 256Α/23.12.20).

Πηο Απνθάζεηο θαη Έγγξαθα:
1. Πν απφ 08.02.2021 πξαθηηθφ ηεο 8εο Οπλεδξίαζεο ηνπ ΗΓ.Ο.Ρ.ΝΓ. πεξί έγθξηζεο πξνκήζεηαο
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (ζπζθεπέο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ πςειήο ξνήο) γηα θάιπςε
αλαγθψλ αζζελψλ κε ζπκπηψκαηα θνξσλντνχ covid -19 θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΚΑ « Μ
ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ»
ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΓΖ
Νξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο
ζπιινγήο γξαπηψλ ζθξαγηζκέλσλ
πξνζθνξψλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα 10 ΟΡΟΗΓΡΤΚ ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΜΛΡΓΜΚΜΡ ΡΣΕΘΕΟ
ΞΜΕΟ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.
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ΠΜΝΜΟ – ΞΜΚΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ
ΠΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ

ΡΝΜΒΜΘΕΟ
ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ

ΠΜΝΜΟ

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΤΞΑ

ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ

ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ

ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ

ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ

ΓΚΑ Μ
ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ
ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47-

18/3/2021 εκέξα Νέκπηε

ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ

18/3/2021 εκέξα Νέκπηε

ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ

θαη ψξα 13:00

θαη ψξα 12:00 κ.κ.

10676 ΑΘΕΚΑ

45-47- 10676
ΑΘΕΚΑ

Νξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν (είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή) ζηελ έδξα ηνπ ΓΚΑ Μ
ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ
Νξνζθνξέο δελ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα.
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ πεληακειή (3) επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ην
Κνζνθνκείν.
ΗΑΚΜΚΓΟ ΔΕΙΜΟΖΜΠΕΠΑΟ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΟ
Ε πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην Ηεληξηθφ Ειεθηξνληθφ Ιεηξψν Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ (ΗΕΙΔΕΟ)
θαη ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ΔΖΑΡΓΓΖΑ, ζηηο 12/3/2021 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρπνπξγείνπ Ργείαο
https://www.moh.gov.gr/θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρπεξεζίαο
https://evageglismos-hosp.gr

1.

ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΟΠΜΚ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜ
Οχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Κ. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα :
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΟΔΟ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ναξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Νξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Οπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Μη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ε επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο
είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

2.

Ηαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ
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επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:


ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ –ΟΡΚΜΝΠΖΗΑΟΠΜΖΓΖΑ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄



ΟΡΙΝΘΕΞΤΙΑΠΖΗΜΖ ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄



ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΝΞΜΟΦΜΞΤΚ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΓ΄



ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΔ΄



ΠΓΚΖΗΓΟΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄



ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟΓΝΖΟΠΜΘΕΟ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ΄



ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ:

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄



ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ (ΠΓΡΔ)

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε΄



ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Θ'

O ΔΖΜΖΗΕΠΕΟ
ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ
ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ ΓΞΕΓΜΞΜΝΜΡΘΜΟ

Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα
Ε Νξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ – ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ
ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ:
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ:
ΞΜΚΜΟ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟ ΟΠΕΚ ΖΟΠΜΟΓΘΖΔΑ
ΠΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ
ΞΜΚΜΟ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟΟΠΜ ΗΕΙΔΕΟ ΗΑΖ
ΠΕ ΔΖΑΡΓΓΖΑ
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ

ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Ε ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ
ΑΝΜΣΕΝΞΜΟΦΜΞΑ ΙΜΚΜ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ
12-3-2021
12-3-2021
18-3-2021

ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
ΞΜΚΜΟ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ:
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΓΖΔΜΡΟ:

18-3-2021
ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ
ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ
ΟΡΟΗΓΡΓ ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΜΛΡΓΜΚΜΡ ΡΣΕΘΕΟ ΞΜΕΟ

ΗΤΔΖΗΜΟ CPV:
ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ:

ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ

ΙΜΚΑΔΑ ΙΓΠΞΕΟΕΟ:

ΠΓΙΑΖΑ
Έσο

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ:

ηελ

νξηζηηθή

πνζνηηθή

θαη

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο

ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ:

ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ:

ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ
ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΝΜΡ ΒΑΞΡΚΓΠΑΖ
ΟΡΚΜΘΜ ΗΞΑΠΕΟΓΤΚ ΓΝΖ %:

πνηνηηθή

ΚΜΙΖΙΓΟ ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ
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ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕΟ
Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη:
Α/Α

ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΟΗΣ

ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΣΕΜΑΧΙΑ
10

Γπηζεκαίλνπκε φηη :

 Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη
ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο
πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο
 Γπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, νη ππνςήθηνη θνξείο δεζκεχνληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ
ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπο θαηαθπξσζνχλ σο αθνινχζσο: Γληφο Δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄
ΟΡΙΝΘΕΞΤΙΑΠΖΗΜΖ ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ

1.

ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ ΗΑΖ ΡΝΜΒΜΘΕΝΞΜΟΦΜΞΤΚ

Μη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζηελ έδξα ηνπ ΓΚΑ
Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47- 10676 ΑΘΕΚΑ
Μ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ
επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

1.1. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.

1.2. Οην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.2.1. Ε ιέμε ΝΞΜΟΦΜΞΑ.
1.2.2. Μ πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Ρπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηελ
πξνκήζεηα.

1.2.3. Μ αξηζκφο ηεο Νξφζθιεζεο.
1.2.4. Ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ.

1.2.5. Πα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα)
1.3. Ιέζα ζηνλ θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία ζε δχν (2) μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο (ππν) θαθέινπο, ήηνη έλαο (ππν)
θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη έλαο (ππν) θάθεινο
κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γηδηθφηεξα:
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1.3.1. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑΟΡΙΙΓΠΜΕΟ
Μη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ζηνλ(ππν) θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / ηερληθήο πξνζθνξάο εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, ΓΝΖ ΝΜΖΚΕΑΝΜΗΘΓΖΟΙΜΡ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Κ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα
άξζξα 1θαη 3 ηνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) θαη εηδηθφηεξα:
1.Πππνπνηεκέλν Έληππν Ρπεχζπλεο Δήισζεο (ΠΓΡΔ) ηνπ αξ. 79, παξ.4 ηνπ Κ. 4412/2016,
φπσο απηφ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 158/2016 (ΦΓΗ 3698/Β/2016) Απφθαζε ηεο Γληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη ν
ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:
1.1. δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 -παξάγξαθνη (1) θαη (2)- θαη
ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
1.2. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ.
1α θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75
Νην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θάησζη κεξψλ :


Ιέξνο ΖΖ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα

Α: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Γ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ


Ιέξνο ΖΖΖ: Θφγνη απνθιεηζκνχ

Α: Θφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Β: Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Γ:Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα: Απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί κφλν ην πεδίν αλαθνξηθά κε ην εάλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ Νεξηβαιινληηθνχ ,
Ηνηλσληθνχ θαη Γξγαηηθνχ Δηθαίνπ


Ιέξνο ΖV: Ηξηηήξηα επηινγήο

Α: Ηαηαιιειφιεηα


Ιέξνο VI: Πειηθέο δειψζεηο

Πν Π.Γ.Ρ.Δ. κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.
2.Ρπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
φπνπ λα δειψλεηαη φηη:


Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο



Ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ησλ νπνίσλ νη
πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.



Πα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.



Ναξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.


Οπκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.



Πεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο
ππνρξεψζεηο

ηνπ

πνπ

απνξξένπλ

απφ

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

πεξηβαιινληηθήο,

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ναξάξηεκα  ηνπ
Νξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο



αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί
Θακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ



πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
Ηαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ



δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Ηαλνληζκνχ (ΓΓ) ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Οπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ Κ.4624/2019, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.


Δεζκεχεηαη

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπο

θαηαθπξσζνχλ ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Οεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014)
νη αλσηέξσ δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ.

1.3.2. ΠΑ ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ηεο ζηνλ (ππν) θάθειν«Δηθαηνινγεηηθά
Οπκκεηνρήο – Περληθή πξνζθνξά» κε ηελ έλδεημε «ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ». Γπηπξφζζεηα,
ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί, Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ Κ. 1599/1986, ηνπ πξνζθέξνληνο φηη :
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο Περληθέο Απαηηήζεηο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην
Ναξάξηεκα «Περληθέο πξνδηαγξαθέο» ηεο παξνχζαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη καδί κε
απηή

πξνζθνκίδνληαη θαη φια

ηα απαξαίηεηα

δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ σο άλσ ζπκκφξθσζε κε ηηο Περληθέο πξνδηαγξαθέο
ΠΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ θαη ν πίλαθαο ηνπ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΠΜΟ Θ΄ ζπκπιεξσκέλνο,
ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ έληππν (ππν) θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΝΞΜΟΦΜΞΑ» .

1.4. Γπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα.
1.4.1. Μη έληππνη (ππν) θάθεινη ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΤΚ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ/ΠΓΚΖΗΕΟ θαη ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

1.4.2. Οε πεξίπησζε πνπ ηα ΠΓΚΖΗΑ ζηνηρεία ηεο έληππεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελέλδεημε«ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» θαη
ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

1.4.3. Οε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
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ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Οε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ε έλλνηα ηεο
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

1.4.4. Πα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε
απηνχο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

1.4.5. Πα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Οπλζήθε ηεο άγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984 (Α΄188). Γηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

1.4.6. Μη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Ρπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέρνληαη ζηελ Ρπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη
νξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.

1.4.7. Οηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο
πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.

1.4.8. Νξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Ρπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα
ηνπ Δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο
ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε παξνχζα πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.
Γπίζεο, επηζηξέθνληαη σο απαξάδεθηεο θαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη έληππεο
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Ρπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, εθπξφζεζκα.

1.4.9. Ε Γπηηξνπή Ναξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ
ηελ παξνχζα

1.4.10. Μη δηθαηνχκελνη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζα ιάβνπλ γλψζε θαηφπηλ ξαληεβνχ κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, φπνπ ζα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ψζηε λα
απνθεπρζνχλ νη ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ.

1.4.11. Αμηνιφγεζε Νξνζθνξψλ :
Ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε
απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο αθνινχζσο:
Θα απνζθξαγηζζεί ν θπξίσο θάθεινο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ θαη ζα
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κνλνγξαθνχλ νη επηκέξνπο δχν (2)(ππν) θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.


ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη
ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ



ζηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη δελ
έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο

 ηέινο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ , ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν
αμηνιφγεζε ησλ

πξνβαίλεη ζηελ

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ έρνπλ

απνθιεηζηεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα

ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ κε ηε ζεηξά

θαηάηαμεο ησλ κεηνδνηψλ

1.5.

Δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο

1.5.1. Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπΚ.4412/2016:

 Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ,
φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ, ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73.

 Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε
εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε
βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο,
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Οε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ
ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.

 Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Η.Κ. 2190/1920,
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φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Κ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, ή
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ.
Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αθνξά:



ηνπο ∆ηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Μ.Γ, Γ.Γ, Γ.Ν.Γ. θαη IKE



ηνλ ∆ηεπζχλνληα Οχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ φηαλ ην λνκηθφ
πξφζσπν είλαη Α.Γ.



ηα κέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε Οπλεηαηξηζκψλ θαη ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.

1.5.2. Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Νέξαλ ηνπ σο άλσ
πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

1.5.3. Νηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Δηεχζπλζε Νξνγξακκαηηζκνχ θαη Οπληνληζκνχ ηνπ Οψκαηνο
Γπηζεψξεζεο Γξγαζίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ
πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
έθδνζεο απηνχ απφ ηελ ελ ιφγσ Ρπεξεζία, Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
πεξί

ηήξεζεο ησλ ιφγσλ κε απνθιεηζκνχ

ηνπ

απφ

δεκφζηεο

ζπκβάζεηο θαη

ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. γ) ηνπ αξ.73 ηνπ Κ.4412/2016.

1.5.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75,
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ναξαξηήκαηνο XI ηνπ
Νξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Κ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ
επαγγέικαηνο,

νη

νηθνλνκηθνί

θνξείο

πξνζθνκίδνπλ

ζρεηηθή

βεβαίσζε

άζθεζεο

επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Μξγαληζκνχ Πνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

1.5.5. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο.
Οπγθεθξηκέλα:
Γηα Εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Γηαηξείαο (Α.Γ.)ή Γηαηξείαο
Νεξηνξηζκέλεο Γπζχλεο (Γ.Ν.Γ.):



Οχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ (φπσο ΦΓΗ ή
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Βεβαίσζε/Νηζηνπνηεηηθφ ΓΓΙΕ)



Γθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο (φπσο ΦΓΗ ή Βεβαίσζε/ΝηζηνπνηεηηθφΓΓΙΕ)



Νξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

Γηα Εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο(Μ.Γ ή Γ.Γ ή Ζ.Η.Γ):



Γπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο
εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ
θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.



Νηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή
Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο
ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ
θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο
εκεδαπνχο. Οε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ,
απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ
νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Ρπνςήθηνο πιεξνί ην
ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.
Οηελ πεξίπησζε Έλσζεο Μηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Γπηζεκαίλνπκε φηη ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε
πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Ρπεχζπλε
Δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ηελ
νπνία δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Γεληθά ηνλίδεηαη φηη σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο έθδνζεο ησλ σο άλσ απνδεηθηηθψλ
κέζσλ(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 ηνπ Κ.4605/2019
(ΦΓΗ 52 Α)

1.6.

Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.

1.7.

Δηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Ρπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζεηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ. Οεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
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ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.

1.8.

Νέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο

1.9.

Μη Ρπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο
ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Οε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε
δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε

ΞΕΠΞΑ ΕΘΖΗΜΡ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜΡ

2.1.

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά
παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή
εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15εηψλ.

2.2.

Ηαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο

ηνπ

πνπ

απνξξένπλ

απφ

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

πεξηβαιινληηθήο,

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ναξάξηεκα X ηνπ
Νξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Κ.4412/2016.

3. ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ
Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/
2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Γπξσπατθνχ
Μηθνλνκηθνχ ψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΟΔΟ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ην δηθαίσκα απηφ. Ιπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Γ.Π.Α.Α - Π.Ο.Ι.Γ.Δ.Γ. ή λα παξέρνληαη
κε γξακκάηην ηνπ Πακείνπ Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Πακείν Ναξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Μη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Μη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ
ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Ι. θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε
έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε
εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο
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θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ε αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.

3.1.

Γγγπεηηθή ΓπηζηνιήΟπκκεηνρήο
Γγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκφ ΔΓΚ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα
Δηαγσληζκφ.

3.2.

Γγγπεηηθή Γπηζηνιή Ηαιήο Γθηέιεζεο

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Οχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ν.Α,
- Γπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 3) κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο Οχκβαζεο.
Ε αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
Ηαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Κ. 4412/2016.

4.

ΠΖΙΓΟ

4.1.

Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΓΡΞΤ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο.

4.1.1.

Μη ηηκέο ζα δίδνληαη :

4.1.1.1. Πηκή αλά είδνο κε ζπκπ/λνπΦ.Ν.Α.
4.1.1.2. Ννζνζηφ Φ.Ν.Α. (24%), ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (Οε πεξίπησζε πνπ
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ. Ν. Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Ρπεξεζία).

4.1.1.3. Οηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο
ππέξ Δεκνζίνπ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ Νξνκεζεπηή, ήηνη 0,06% ππέξ Α.Γ.Ν.Ν ζπλ
3,6% ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο θαη 0,07% ππέξ Γ.Α.Α.Δ.ΟΡ ζπλ 3,6%
ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ν.Α., γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξνχζα. Πν πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή νξίδεηαη
ρσξηζηά. Νξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΓΡΞΤ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε
ΓΡΞΤ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

4.2.

Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΓΡΞΤ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα
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δεθαδηθά

ςεθία

(άλεπ

νξίνπ),

εθφζνλ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζε

ελδηάκεζνπο

ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία,πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ
εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα

ε

πξνζθεξφκελε

ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

4.3.

Νξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.

4.4.

Γάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά
νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπΚ.4412/2016.

4.5.

Ε Ρπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.

4.6.

Ε Ρπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε θαηαθχξσζεο – ζπκβαζηνπνίεζεο θαη
απνξξφθεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεηνχκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πνζφηεηαο ησλ
εηδψλ.

5.

ΗΑΠΑΞΠΖΟΕΟΡΙΒΑΟΕΟ

Ε ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.

6.

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΠΕΟΟΡΙΒΑΟΕΟ

Μ ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Οχκβαζεο νξίδεηαη έσο ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο

7.

ΓΗΠΓΘΓΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ, ΞΜΚΜΟ-ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΤΙΕΟ

Ε εθηέιεζε ηεο Οχκβαζεο δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Ηψδηθα ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016, ζε
ακθφηεξεο δε ηηο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ε ελ ιφγσ εθαξκνγή δηαηάμεσλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηα φζα ξεηψο ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Το πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Κ.4412/2016.

9.

ΔΖΗΑΖΤΙΑ ΙΜΚΜΙΓΞΜΡΟ ΘΡΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ

ηνπ

ΑΔΑ: ΨΓΓΨ4690ΩΧ-4ΨΤ

21PROC008280700 2021-03-12

Ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132
ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Οπλζήθεο θαη ηελ Μδεγία 2014/24/EE, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 258 ηεο ΟΘΓΓ.
10.

ΙΑΠΑΖΤΟΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ

Ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο, κεηά απφ ζρεηηθή Απφθαζε ή κεηά
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Γπηηξνπήο ηνπ Δηαγσληζκνχ. Γπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην
ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Ηαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.4412.
11.

ΔΖΗΑΟΠΖΗΕ ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΤΚ

Ηάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή
αγσγήο ζην Δηνηθεηηθφ Γθεηείν ηεο Νεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016 [1]. Νξηλ απφ ηελ
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Δηνηθεηηθφ Γθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο
πξνβιεπφκελεο

ζην

άξζξν

205

ελδηθνθαλνχο

δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά

ε

πξνζθπγή

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄
ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ΙΓ ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ΠΕΚ ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ
ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΑΝΜΣΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ΙΜΚΜ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ
Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Κ. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη
πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄

ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΗΡΞΤΟΓΖΟ ΟΓ ΒΑΞΜΟ ΠΜΡ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΕ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη
γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θιπ απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζε

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄
ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ

ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΤΚΕΤΗ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ-Ο2 HIGH FLOW THERAPY
A.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ
1. Να διακζτει κατά προτίμθςθ αναλϊςιμο και όχι ενςωματωμζνο υγραντιρα (δεν χρειάηεται
αποςτείρωςθ ζτςι).
2. Να διακζτει κερμαινόμενο αναπνευςτικό κφκλωμα με ενςωματωμζνο αιςκθτιρα ελζγχου
κερμοκραςίασ χωρίσ εξωτερικά καλϊδια και αυτοτροφοδοτοφμενο κάλαμο νεροφ με δφο φλοτζρ
για τθ μζγιςτθ αςφάλεια του αςκενοφσ.
3. Να απεικονίηεται ςε οκόνθ θ κερμοκραςία του κυκλϊματοσ ,θ ροι (L/min) και το ποςοςτό
οξυγόνου που λαμβάνει ο αςκενισ.
ο

ο

4. Να ρυκμίηεται θ κερμοκραςία από 31 Cζωσ 37 C
5. Να παρζχει ροι από 2 L/minζωσ 60L/min και να μθν απαιτείται επιτοίχια παροχι αζρα.
6. Να ζχει δυνατότθτα παροχισ Ο2 από 21% ζωσ 100%
7. Να διακζτει ςφςτθμα απολφμανςθσ τθσ ςυςκευισ για αςφαλι εφαρμογι ςε άλλο αςκενι.

8.
9.
10.
11.
12.

Η διαδικαςία να γίνεται αυτόματα μζςω του λογιςμικοφ προγράμματοσ τθσ ςυςκευισ,
επιπλζον να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ αν πραγματοποιικθκε και αν είναι αςφαλισ για
εφαρμογι ςτον αςκενι.
Να υπάρχει θ δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ.
Να διακζτει φίλτρο κακαριςμοφ του ατμοςφαιρικοφ αζρα που ειςζρχεται ςτθ ςυςκευι και
να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνδειξθ όταν απαιτείται αλλαγι.
Να ζχει ενςωματωμζνουσ ςυναγερμοφσ με φωτεινζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ.
Να ζχει φορθτό μικροφ βάρουσ.
Να ςυνοδεφεται από ςτατϊ, βάςθ ςτιριξθσ τθσ ςυςκευισ ςτο ςτατϊ και καλάκι
αποκικευςθσ αναλωςίμων.
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ΄

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ
Γθδφηεο (Νιήξεο επσλπκία Νηζησηηθνχ Ζδξχκαηνο ……………………………. / ΓΚΖΑΖΜ ΠΑΙΓΖΜ
ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΑ ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΤΚ - ΠΜΙΓΑΟ ΟΡΚΠΑΛΕΟ ΙΕΑΚΖΗΤΚ ΗΑΖ ΓΞΓΜΘΕΝΠΤΚ
ΔΕΙΜΟΖΤΚ ΓΞΓΤΚ (Γ.Π.Α.Α.-Π.Ο.Ι.Γ.Δ.Γ.)
Εκεξνκελία έθδνζεο ……………………………..
Νξνο:

(Νιήξεο

επσλπκία

Αλαζέηνπζαο

Αξρήο/Αλαζέηνληνο

1

Φνξέα )..............................................................
(Δηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2..........................................................................................
Γγγχεζε καο ππ’ αξηζκ.……………………………………..………………………………πνζνχ…………………………..επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ επξψ………………………………………………………………4 , ππέξ ηνπ:
(i)

[ζε

πεξίπησζε

θπζηθνχ

πξνζψπνπ]:

(νλνκαηεπψλπκν,

παηξψλπκν)

........................................................................................................................................................................................................,
ΑΦΙ:………………................(δηεχζπλζε)……………………………………………………………………………….………………..,ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ………………………………………………..…....,.
ΑΦΙ: ...................................(δηεχζπλζε)……………………………………………………………………………………………………ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α)(πιήξεεπσλπκία)....................................................,ΑΦΙ:......................(δηεχζπλζε)...........................................
β)(πιήξεεπσλπκία)....................................................,ΑΦΙ:......................(δηεχζπλζε)...........................................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΙ: ......................(δηεχζπλζε)........................................ (ζπκπιεξψλεηαη
κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο
ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ αξηζ ζχκβαζεο
“(ηίηινο ζύκβαζεο)”,
ζχκθσλα

κε

ηελ

(αξηζκφ/εκεξνκελία)

........................Δηαθήξπμε/Νξφζθιεζε/

6

ΝξφζθιεζεΓθδήισζεοΓλδηαθέξνληνο ………………….………………………………………………………..…………………
…………….ηεο/ηνπ

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Πν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ............................. εκέξεο7 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ε παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο8) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Πξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε
εγγπνδνζίαο καο.
Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε

ππεχζπλα

φηη

ην

πνζφ

ησλ

εγγπεηηθψλ

επηζηνιψλ

πνπ

έρνπλ

δνζεί,

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
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έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9.
(Γμνπζηνδνηεκέλε Ρπνγξαθή)

1

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεοζχκβαζεο.

2

Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεοζχκβαζεο.

3

Μινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Οην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη νΦΝΑ.

4

Όπσο ππνζεκείσζε3.

5

Γθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα
νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.

6

Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /ππεξεζηψλ

7

Κα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

8

Μ ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.

9

Μ θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γιιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995
(ΦΓΗΒ'740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε
ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή ε
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄
ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ
ΙΓΠΑΛΡ
ΠΕΟ «…………………………….………………»
(………………………) (CPV ).

γηα

ηελ

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ

………………………………

Οηελ ΑΘΉΚΑ , ζήκεξα ……………../2020, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελφο ηεο (Α.Φ.Ι ………… Δ.Μ.Ρ. …………..) , πνπ εδξεχεη ζηελ

φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θν …………….. θαη λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, ε νπνία ζα
απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «»,
θαη
αθεηέξνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……………………………..» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ
ηίηιν …………………………….κε Α.Φ.Ι. ……………………………. θαη Δ.Μ.Ρ. ……………………………., πνπ
εδξεχεη ……………………………., νδφο ……………………………., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η……………………………., λφκηκν εθπξφζσπν ηεο άλσ εηαηξείαο, ε
νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο Νξνκεζεχηξηα,
έρνληαο ππφςε:
1. Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147Α//08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ
θαη Ρπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη.
2. Tηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄42/25-02-2020, φπσο θπξψζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Κ. 4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020) θαη έρεη ήδε αληηθαηαζηαζεί κε ην
άξζξν 13 ηνπ Κ. 4693/2020.
3. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄55/11-03-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020).
4. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄64/14-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4682/2020 (ΦΓΗ 76Α/03-04-2020).
5. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄68/20-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4683/2020 (ΦΓΗ 83Α/10-04-2020).
6. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄75/30-03-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4684/2020 (ΦΓΗ 86Α/25-04-2020).
7. Ε Αλαθνίλσζε ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο 2020/C108 I/01 01-04-20
8. Πηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.4682/20 (Α΄76/03-04-20), φπσο θπξψζεθε κε ην Κ. 4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/3005-2020).
9. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-20, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020).
10. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α’90/01-05-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην Κ.
4690/2020 (ΦΓΗ 104Α/30-05-2020).
11. Πηο δηαηάμεηο ηεο Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ Α’157/10-08-2020, φπσο θπξψζεθε κε ην
Κ. 4722/2020 (ΦΓΗ 177Α/15-09-2020).
12. Tν άξζξν 9 παξ. 4 ηνπ Ν.Δ. 80/2016, πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη
13. Πε κε αξ. πξση……………………… πξνζθνξά ηεο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………..
14. Πελ κε αξ. πξση……………………….. Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΑΔΑ: …………………..)
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15. Οπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:
ΑΞΘΞΜ 1
ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ
Ιε ηελ παξνχζα, …………………………» αλαζέηεη θαη ε Νξνκεζεχηξηα αλαιακβάλεη, έλαληη ακνηβήο πνπ
αλαθέξεηαη ζε επφκελν άξζξν ζηελ παξνχζα, ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ είδε:
Γίδνο

Πηκή ηεκαρίνπ

Ννζφηεηα

ΑΞΘΞΜ 2
ΠΜΝΜΟ ΗΑΖ ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΠΤΚ ΡΝΜ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΓΖΔΤΚ
2.1.
2.2.

Ε παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
…………………………………………………….
Ε παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα νινθιεξσζεί σο ………………………………………………..
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

2.3.

Θφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ηα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, ψζηε λα
κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο.
Μη ζπκβαηηθνί ρξφλνη παξάδνζεο ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο, έθηαθηεο αλάγθεο
θάιπςεο, δελ κπνξεί λα παξαηείλνληαη.

ΑΞΘΞΜ 3
ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ
3.1
3.2.

Ε παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Γπηηξνπή Ναξαιαβήο ε
νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ιφγν απηφ.
Πν άλσ φξγαλν ζα ζπληάμεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κίαο παξάδνζεο.

ΑΞΘΞΜ 4
ΠΖΙΕΙΑ – ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΤΙΕΟ
4.1.

Πν ηίκεκα ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ……………………………….επξψ
(…………………………..€)
πιένλ
ΦΝΑ
(24%)
πνζνχ
………………………………επξψ
θαη
……………………………… ιεπηψλ ηνπ επξψ (………………………………€), ήηνη ζπλνιηθφ ηίκεκα πνζνχ
………………………………επξψ θαη ……………………………… ιεπηψλ ηνπ επξψ (………………………………€)
πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ …………… ζηελ Νξνκεζεχηξηα.
4.1.1. Ε ηηκή ηνπ ηεκαρίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
………………………………επξψ ………………………………€) πιένλ ΦΝΑ 24%.
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4.1.1.2 Οηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ
Δεκνζίνπ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ Νξνκεζεπηή, ήηνη 0,06% ππέξ Α.Γ.Ν.Ν ζπλ 3,6%
ραξηφζεκν επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο θαη 0,07% ππέξ Γ.Α.Α.Δ.ΟΡ ζπλ 3,6% ραξηφζεκν επί
ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ν.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. Πν πνζνζηφ ηνπ
ΦΝΑ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή νξίδεηαη ρσξηζηά.
4.2.

H Νξνκεζεχηξηα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα
επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. Οην ηίκεκα
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηεο
Νξνκεζεχηξηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο
…………………………………….
Οηελ ακνηβή ηεο Νξνκεζεχηξηαο, ρσξίο ΦΝΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Ε πιεξσκή ηεο Νξνκεζεχηξηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο δχν κελψλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ παξαδφζεσλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ πξντφληνο θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ.

4.3.

Πα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αθνινπζήζεη ε πιεξσκή
ηεο Νξνκεζεχηξηαο είλαη ηα θάησζη:
α) Πηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
β)

Νξσηφθνιιν

νξηζηηθήο

πνζνηηθήο

θαη

πνηνηηθήο

παξαιαβήοηεο

Γπηηξνπήο

Ναξαθνινχζεζεο θαη Ναξαιαβήο
γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
4.4.

Πν ηίκεκα ηεο παξνχζαο Οχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκή κνλάδαο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.

ΑΞΘΞΜ 5
ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΞΖΑΟ
5.1.

Ε Νξνκεζεχηξηα νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε Οχκβαζε ππνρξεψζεηο ηεο κε ηε
δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.

5.2.

Ε Νξνκεζεχηξηα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75) ή ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε κέζσ ηεο
Γληαίαο Σεθηαθήο Νχιεο ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019 (Α΄ 167),
πνπ πξνβιέπεηαη ζην εηθνζηφ έβδνκν άξζξν ηεο απφ 20.3.2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ
Νεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄ 83) κε ηελ
νπνία ζα αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη πξνζεθφλησο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.

5.3.

Ε Νξνκεζεχηξηα δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο
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πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, νη νπνίνη φξνη θαη ζπκθσλίεο ζπκθσλνχληαη φινη
σο νπζηψδεηο.
ΑΞΘΞΜ 6
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΠΓΘΓΟΕ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
6.1.

Ε παξνχζα ζχκβαζε έρεη έλαξμε ηζρχνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.

6.2.

Ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζζεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά θαη εκπξφζεζκα ην
ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,
εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ ε ζχκβαζε ιχλεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο.

ΑΞΘΞΜ 7
ΓΗΤΞΕΟΓΖΟ – ΙΓΠΑΒΖΒΑΟΓΖΟ
Ε Νξνκεζεχηξηα δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Οχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ
έγγξαθε ζπλαίλεζε …………………………………….

ΑΞΘΞΜ 8
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε Νξνκεζεχηξηα θαηέζεζε ζηελ
ΓΗΑΝΡηελ ππ’ αξηζ. …………………………………………….. Γγγπεηηθή Γπηζηνιή Ηαιήο Γθηέιεζεο ηεο
………………………………………….. ΠΞΑΝΓΔΑΟ πνζνχ .
Ε εγγχεζε απηή έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη επηζηξέθεηαη ζηελ Νξνκεζεχηξηα κεηά ηε ιήμε ηεο
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθπιήξσζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΞΘΞΜ 9
ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Οπκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε, ηπρφλ, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Οχκβαζεο ζα γίλεηαη
κφλν έπεηηα απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.

ΑΞΘΞΜ 10
ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΤΚ - ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΜ ΔΖΗΑΖΜ
10.1. Οε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Οχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ε «…………………. θαη ε δεχηεξε
ζπκβαιιφκελε θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
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θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.

10.2. Οε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
Γιιεληθά Δηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην
ειιεληθφ δίθαην.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, δηαβάζζεθε θαη έγηλε απνδεθηφ θαη απφ ηα δχν κέξε
ην πεξηερφκελφ ηεο, κνλνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο θαη ππνγξάθεηαη λφκηκα θαη απφ
ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (03) φκνηα πξσηφηππα αληίηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν
(02) αληίηππα δφζεθαλ ………………………………..», ην δε άιιν δφζεθε ζηελ Νξνκεζεχηξηα.
ΜΖ ΟΡΙΒΑΘΘΜΙΓΚΜΖ

ΓΖΑ ΠΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ

ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΞΖΑ
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε΄

ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ(TEΡΔ)
Νξνζνρή: Πν Πππνπνηεκέλν Έληππν Ρπεχζπλεο

Δήισζεο πνπ αθνινπζεί, λα

δηαηεξεζεί ζηελ θάησζη κνξθή ηνπ θαηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην
αλ ζπκπιεξσζνχλ ή φρη, φια ηα πεδία ηνπ.
Ιέξνο Ζ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Ναξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Μλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Μλνκαζία: [ΓΚΑ Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ- ΝΜΘΡΗΘΖΚΖΗΕ]
- Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕΟ : []
- Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Νφιε / Παρ. Ησδηθφο: [ΡΣΕΘΑΚΠΜΡ 45-47]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Ι. ΘΜΡΞΜΡΚΠΔΕ- Ο. ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΡ]
- Πειέθσλν: [2132041633- 2132041203]
- Ει. ηαρπδξνκείν: [tm.promithies@evaggelismos-hosp.gr]
- Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Πίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ
CPV): [……]Νξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
δηα ηεο
ζπιινγήο γξαπηψλ
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα 10 ΟΡΟΗΓΡΓΟ ΜΞΕΓΕΟΕΟ
ΜΛΡΓΜΚΜΡ ΡΣΕΘΕΟ ΞΜΕΟ
- Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕΟ: [……]
- Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΝΞΜΙΕΘΓΖΓΟ]
- Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[……]
ΜΘΓΟ ΜΖ ΡΝΜΘΜΖΝΓΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ ΟΓ ΗΑΘΓ ΓΚΜΠΕΠΑ ΠΜΡ ΠΓΡΔ ΘΑ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΟΡΙΝΘΕΞΤΘΜΡΚ
ΑΝΜ ΠΜΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜ ΦΜΞΓΑ
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Ιέξνο II: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Νιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
ii

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :

[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε

[……]

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Ιφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽

[] Καη [] Όρη

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20:ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή
επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Γάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ [...............]
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Γθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα

[…...............]

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε

[….]

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Ηαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Καη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Ιεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Γάλ λαη:
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Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ

α) [……]

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο,
θαηά πεξίπησζε:

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

β) Γάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

εγγξάθσλ):[……][……][……][……]

αλαθέξεηε:

γ) [……]

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα
νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv:

δ) [] Καη [] Όρη

δ) Ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Γάλ φρη:
Γπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Δ θαηά
πεξίπησζεΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή

ε) [] Καη [] Όρη

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

δηαηίζεηαη δσξεάλ;

εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

[……][……][……][……]

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε

Απάληεζε:
[] Καη [] Όρη

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
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απφ θνηλνχ κε άιινποvi;

Γάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΠΓΡΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Γάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ

α) [……]

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Νξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο

β) [……]

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:

γ) [……]

γ) Ηαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα

Απάληεζε:

Ηαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο

[ ]

ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.
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Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Ηαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Μλνκαηεπψλπκν

[……]

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη

[……]

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία

[……]

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

30

ΑΔΑ: ΨΓΓΨ4690ΩΧ-4ΨΤ

21PROC008280700 2021-03-12

Γ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΜΞΓΤΚvii
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο

[]Καη []Όρη

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Γάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΠΓΡΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο
απηώλ.
Γπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Γθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV
θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Δ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο
(Ε παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη
ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα

[]Καη []Όρη

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή

Γάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ

ππεξγνιαβίαο;

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Γάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν
131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία
ππεξγνιάβσλ).
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Ιέξνο III: Θφγνη απνθιεηζκνχ

Α: Θφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
Οην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
2. δσξνδνθίαx,xi·
3. απάηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεοxiii·
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαοxiv·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο

Απάληεζε:

θαηαδίθεο:
Ρπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή

[] Καη [] Όρη

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii

Γάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο

α) Εκεξνκελία:[ ],

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα

ζεκείν-(-α): [ ],

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο

ιφγνο(-νη):[ ]

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
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β) Νξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [

β) [……]

]·

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix

Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,

[] Καη [] Όρη

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ
παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
xx

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») ;
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ

[……]

xxi

ιήθζεθαλ :
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Β: Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη

[] Καη [] Όρη

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Γιιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΜΞΜΖ

ΓΖΟΦΜΞΓΟ
ΗΜΖΚΤΚΖΗΕΟ

Γάλ φρη αλαθέξεηε:

ΑΟΦΑΘΖΟΕΟ

α) ψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

απφθαζεο;

γ.1) [] Καη [] Όρη

γ.1) [] Καη [] Όρη

- Ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη

-[] Καη [] Όρη

-[] Καη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

απνθιεηζκνχ:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

2) Ιε άιια κέζα; Δηεπθξηλήζηε:

δ) [] Καη [] Όρη
Γάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

δ) [] Καη [] Όρη

β) Ννην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Νσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Ιέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο

δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε
απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ

δ) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,

Γάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη

εγγξάθσλ): xxiv

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]
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Γ: Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή

Απάληεζε:

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη

[] Καη [] Όρη

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπxxv;

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε

[] Καη [] Όρη

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Γάλ λαη:
- Ναξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:

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

- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο

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

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
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Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ): [……][……][……]

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Καη [] Όρη

xxviii

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα

;

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

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

πιεξνθνξίεο:
Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Καη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[…...........]
Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ

[] Καη [] Όρη

χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;

[.........…]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Καη [] Όρη
ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

[...................…]

πιεξνθνξίεο:
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Καη [] Όρη

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο

[….................]

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

κέηξα απηνθάζαξζεο;

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

[] Καη [] Όρη

πιεξνθνξίεο:

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Καη [] Όρη

επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη
εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Δ. ΑΘΘΜΖ ΘΜΓΜΖ ΑΝΜΗΘΓΖΟΙΜΡ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ

Απάληεζε:

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
Οπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο

[] Καη [] Όρη

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005
;

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Ιέξνο IV: Ηξηηήξηα επηινγήο

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Δ ηνπ παξφληνοκέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί
λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Γλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Γθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ

Απάληεζε

θξηηεξίσλ επηινγήο
Νιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα

[] Καη [] Όρη

επηινγήο;

Α: Ηαηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

1) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη

[…]

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
ξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν

[] Καη [] Όρη

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ

Γάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα

[ …] [] Καη [] Όρη

εγθαηάζηαζήο ηνπ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Μηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή

Απάληεζε:

επάξθεηα
1α) Μ («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο

έηνο: [……] θχθινο

εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ

έηνο: [……] θχθινο

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

έηνο: [……] θχθινο

ζχκβαζεο :

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

θαη/ή,
1β) Μ κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήο

[……],[……][…]λφκηζκα
xxxiv

:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Μ εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]

εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ

λφκηζκα

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]

απφ ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε

λφκηζκα

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ

λφκηζκα

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Μ κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη
γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ

[……],[……][…] λφκηζκα

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

3) Οε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο

[…................................…]

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
xxxvi

αλαινγίεο

πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη
ε αληίζηνηρε αμία)

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]

5) Πν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ

[……][…]λφκηζκα

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Γάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή

[……..........]

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

εγγξάθσλ):

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]
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Γ: Περληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

1α) Ιφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή

έξγσλ:

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή

Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
xxxviii

αλαθνξάο

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο

δηαθήξπμε):

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:

[…]
Έξγα: [……]

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ηελ θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη

εγγξάθσλ):

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]

1β) Ιφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή

ππεξεζηώλ:

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

xxxix

αλαθνξάο

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη

πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο
παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ

δηαθήξπμε):
[…...........]
Νεξηγξαθή

πνζά

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Ηαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxl:
2) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα

[……..........................]

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
Οηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ

[……]

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ

[……]
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αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη
ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη
ηα αθφινπζα:
4) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα

[....……]

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε,
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη
λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπό:

[] Καη [] Όρη

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο
ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά
ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο;
6) Μη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη
απφ:

α)[......................................……]

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)

β) [……]

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα

[……]

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
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8) Πν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν

πξνζσπηθφ:

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ

[........], [.........]

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε

[……]

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα

[....……]

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ
:

[] Καη [] Όρη

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·

[] Καη [] Όρη

Ηαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ): [……][……][……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Καη [] Όρη

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο
ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη
ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
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ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε

[….............................................]

δηαθήξπμε;
Γάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

εγγξάθσλ): [……][……][……]

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Δ: Οπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη

Απάληεζε:

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Καη [] Όρη

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;

[……] [……]

Γάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ): [……][……][……]

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Καη [] Όρη

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Γάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη

[……] [……]

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Ιέξνο V: Νεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο
πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα
πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο
απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή
ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,πνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ

Απάληεζε:

Νιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο

[….]

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Γθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα

[] Καη [] Όρηxlv

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα
θαζέλα απφ απηά αλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
Γάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη

εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi

ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην
θαζέλα:
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Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα
κέξε Ζ – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ζ, ελόηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη
ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Πππνπνηεκέλνπ Γληύπνπ
Ρπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο
αλαθνξάο)].
Εκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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i

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται
το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρώκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ
του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά
και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ
κείμενθ νομοκεςία).
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xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς.
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
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xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx Ρρβλ άρκρο 48.
xxxi
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ,
πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
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xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα
πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

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

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ
ΓΖΔΜΡΟ

ΝΞΜΟΦΓΞΜΙΓΚΕ
ΝΜΟΜΠΕΠΑ

ΠΓΙΑΖΜΡ
(ΤΞΖΟ
ΦΝΑ)

ΟΡΚΜΘΖΗΜ
ΗΜΟΠΜΟ
(ΤΞΖΟ
ΦΝΑ)

1

Ο/Η ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ
……………………………………..
.
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