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Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο site του Νοσοκομείου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τηλέφωνο:
213 204 1773
FAX:
213 204 1838
E-Mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/

Αθήνα: 30/06/2022
Αρ.πρωτ:11/07/ 686/18893

ΠΡΟΣ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜ ΔΣΑ 20725)
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
a.skouteri@dvlf.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164/2022
(του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016), όπως ισχύει
για την «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών»
προς το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ
με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Πρωτόκολλο (Νο 3.17)
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΝΠΔΔ
Ημερομηνία: 04/07/2022
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10:00πμ
Ημερομηνία: 04/07/2022
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 12:00μμ
Το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
79100000-5
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ
SITE
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)
Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης (από 01-07-2022 έως 31-122022)
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΝΠΔΔ
Εξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης (από 01-07-2022 έως 31-122022)
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
30/06/2022

30/06/2022

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»,
του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως μετά το Ν. 4782/2021,
του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του Ν.4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού,
της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις»,
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του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης,
του Ν.3959/2011 (Α΄93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»,
του Ν.3863/2010 (Α΄115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4387/2016),
του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του Ν.3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4472/2017),
του Ν. 3414/2005 (Α΄ 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’
(ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)»,
του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις»,
του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα» συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α’ 257) «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011
και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
του Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
του Π.Δ.80/2016 (Α΄ 145)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»και
του ΝΔ 496/1974 (Α’ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών ΝΠΔΔ
& Τις αποφάσεις:
1.1
Τη, με αριθμ. πρωτ. 01/01/18766/29/06/2022, απόφαση Διοικητή περί έγκρισης σκοπιμότητας
σύναψης σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο για τη συγκεκριμένη προμήθεια παροχής
νομικών υπηρεσιών (ΑΔΑ ΨΚ7Η4690ΩΧ-ΟΑΨ).
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1.2
Την αριθμ.
ΩΔΤΒ4690ΩΧ-14Φ.

971/2022 απόφαση

δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ:

Το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ απευθύνει πρόσκληση στη Δικηγόρο Αθηνών Αγγελική
Σκουτέρη του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 20725), κάτοικο Αθηνών, οδός Λουκιανού, αρ. 6, ΑΦΜ
037651603 να καταθέσει προσφορά για την παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τη σύνταξη κάθε
είδους έγγραφων γνωμοδοτήσεων, απόψεων, εξηγήσεων ή/και υπομνημάτων, αιτημάτων και λοιπών
εγγράφων νομικού περιεχομένου ενώπιον Δικαστηρίων, Δικαστικών αρχών ή κάθε άλλης αρμόδιας
κατά περίπτωση δημόσιας αρχής για υποθέσεις του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ–ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», την
παροχή νομικών οδηγιών-συμβουλών και εν γένει συνδρομής στη Διοίκηση και στο σύνολο των
διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, τη νομική υποστήριξη σε κάθε ζήτημα απτόμενο του
δημοσίου λογιστικού και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σε ζητήματα μισθώσεων ΝΠΔΔ και
υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων.
ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τη σύνταξη κάθε είδους
έγγραφων γνωμοδοτήσεων, απόψεων, εξηγήσεων ή/και υπομνημάτων, αιτημάτων και λοιπών
εγγράφων νομικού περιεχομένου ενώπιον Δικαστηρίων, Δικαστικών αρχών ή κάθε άλλης αρμόδιας
κατά περίπτωση δημόσιας αρχής για υποθέσεις του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ–ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», η
παροχή νομικών οδηγιών-συμβουλών και εν γένει συνδρομής στη Διοίκηση και στο σύνολο των
διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, η νομική υποστήριξη σε κάθε ζήτημα απτόμενο του
δημοσίου λογιστικού και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σε ζητήματα μισθώσεων ΝΠΔΔ και
υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων.
Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
Η προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και θα
απορριφθεί.
ΆΡΘΡΟ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή.
Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ Κ.Α.Ε. 0419
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τρεις (3) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς
είναι υποχρεωτική.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, ή μέρος της, μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΆΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η υποβολή προσφοράς γίνεται δεκτή μέχρι την 04/07/2022 και ώρα 10:00πμ.
Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Προσφορά», η
επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης «Παροχή νομικών υπηρεσιών
προς το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ», η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς και τα
στοιχεία του οικονομικού φορέα.
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Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών
του Νοσοκομείου.
ΆΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Υπηρεσία θα παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
και συγκεκριμένα από 01-07-2022 έως και 31-12-2022. Τόπος παροχής υπηρεσιών είναι το ΓΝΑ Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ.
ΆΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα.
Τα α παιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά μέσα είναι τα εξής:
1) Υπεύθυνη Δήλωση, (όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και
του Ν. 1599/1986), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και σύμφωνα με την
οποία θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι: α) μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και
4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται
ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, β)
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ε)
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης και στ) συμμετέχει με μόνο μία προσφορά
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
2) Οικονομική προσφορά, όπου:
•
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
•
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ).
•
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
•
Το ποσό του ΦΠΑ.
•
Το συνολικό κόστος με τον ΦΠΑ.
•
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
3)
Βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών εκδοθείσα έως 3 μήνες πριν από την
υποβολή της.
4)
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της) από
την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
5)
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της)από
την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
4.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του.
5.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των διατάξεων
του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφος 1 έως 6 σας Οδηγίας 2014/2/ΕΕ» και
του άρθρου 74 «Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 σας
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.
ΆΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απορριπτέα θα θεωρηθεί:
•
Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
•
Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη
παρούσα πρόσκληση.
•
Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
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•
Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
•
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας
•
Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
•
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
•
Αντιπροσφορά.
•
Προσφορά που δεν υποβλήθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο
(ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει θέτοντάς του προθεσμία να προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος
ΑΡΘΡΟ 8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
ΆΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών
θα διενεργείται από το Διοικητή ή τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου σε περίπτωση
κωλύματος του Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 4412/2016, ο οποίος θα
βεβαιώνει ότι παρασχέθηκαν και παραλήφθηκαν καλώς οι νομικές υπηρεσίες και εν γένει θα ελέγχει
αν η Ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις
και υποδείξεις σε αυτήν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση.
ΆΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού-τιμολογίου και
βεβαίωση του Διοικητή του Νοσοκομείου ή, σε περίπτωση κωλύματός αυτού, του Αναπληρωτή
Διοικητή ότι παρασχέθηκαν και παραλήφθηκαν καλώς οι νομικές υπηρεσίες.
Πριν από την κάθε πληρωμή απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών/δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία περί
δικηγόρων-ελευθέρων επαγγελματιών παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 20% επί του καθαρού
ποσού εφ’ όσον αυτό υπερβαίνει το ποσό των 300,00 ευρώ.
ΆΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 & 75 Ν. 4412/2016)
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε :
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ημερομηνία :

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
«ΓΝΑ
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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