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ςτο Site του Νοςοκομείου
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
247/2021
Για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ»
Για το ζργο Ανακαίνιςθ –Αναδιαρρφκμιςθ ΜΑΦ/ΜΕΘ ςτον 9ο όροφο ΑΧΕΠΑ.
με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ
Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗ

Πρωτόκολλο (Νο3.17)
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ
ΚΑΣΑΘΕΗ

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θμερομθνία: 30/11/2021
Θμζρα: ΣΡΙΣΘ
Ϊρα: 10:00 μ
Θμερομθνία: 30/11/2021
Θμζρα: ΣΡΙΣΘ
Ϊρα: 12:00μμ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σο Σμιμα Προμθκειϊν του Νοςοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΠΕΡΙΔΕ

ΚΩΔΙΚΟ CPV

50800000

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

22.568,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)
φμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί
με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 179/2021
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ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΣΟ

SITE

φμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί
με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ
24/11/2021

ΣΟΤ

24/11/2021

Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ»,
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ
ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021,
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του
ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ,
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά
εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ»,
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ
2013-2016»,
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ
μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου
χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015»,
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ,
Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ»,
- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο,
εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ
2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ,
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ»,
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν»,
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του
Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,
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- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ εγγυθτικοφ κεφαλαίου
ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ
του Υπουργείου Οικονομικϊν»,
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016),
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ»,
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4472/2017),
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)»,
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»,
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»ςυνδυαςτικϊσ
προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν
δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι
ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα»,
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για
τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για
τθν Προςταςία Δεδομζνων),
- του Π.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,
- του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»και
- του ΝΔ 496/1974 (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου»
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΠΔΔ
&Σισ αποφάςεισ:
1.1 Σθν υπ’ αρικμ. 32677/5/11/2021 Απόφαςθ Διοικθτι περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ για
το ςυγκεκριμζνο ζργο .
1.2 Σθν αρικμ. 1562/2021 απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: 686Δ4690ΩΧ-2ΔΚ
(ΚΑΕ 0863).

ΑΠΕΤΘΤΝΟΤΜΕ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ»
Για το ζργο Ανακαίνιςθ –Αναδιαρρφκμιςθ ΜΑΦ/ΜΕΘ ςτον 9ο όροφο ΑΧΕΠΑ.
με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
με βάςθ τθν τιμι
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, ωσ αυτζσ
ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ του κάκε
ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 179/2021

Σελίδα 3

21PROC009594940 2021-11-24
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΔΩΝ
1

22.568,00€

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τισ εργαςίεσ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του
Νοςοκομείου www.evaggelismos-hosp.gr ςε μορφι pdf.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και,
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι
κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ
μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. ε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα
του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να
φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ.
Όλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα
ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. Σο περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι
επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ.
2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ.
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και
ςυγκεκριμζνα:
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Τπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι των άρκρων 1 και 3 του
Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με
τθν οποία κα δθλϊνεται από το ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 2 και 4β του άρκρου
73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να
αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι ΝΠΔΔ, β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ) θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
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των οποίων ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά
είναι αλθκι και ακριβι, ε) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτ) ςυμμετζχει με μόνο μία
προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα και ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
3.2. Σεχνικι προςφορά. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο,
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά
ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ
λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
3.3. Οικονομικι προςφορά. Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ».Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ
Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.
4. Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου προςφοράσ
κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά
τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να
είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά
φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984
(Α’ 188).
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ
οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ.
6. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα
ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να
ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά
μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι
ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και
ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων
τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του,
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων,
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται
με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται
να ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο με τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν
που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του
Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3).
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν
από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ
επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο,
μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν κατάκεςι
τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και
ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν
εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ
φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά
τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί με email τον προςφζροντα ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερϊν (5)
θμερϊν από τθν αποςτολι του email τα κάτωκι δικαιολογθτικά
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 1,
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-μζλουσ,
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ του
προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων εκπροςϊπων εφόςον είναι εν ιςχφ κατά
το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, ςυγκρότθςθσ
Δ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιςμοφ και
ε)Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ
και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Παράρτθμα χ του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο (ενδεικτικά
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
ΑΡΘΡΟ 18. ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ,
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορείνα ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε
το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Θεφρήθηκε για ηην ακρίβεια
Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ
Η Προχζηαμένη ηης Γραμμαηείας
«ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
Ημερομηνία :
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ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘ – 9ος ΑΥΕΠΑ- ΤΠΟΕΡΓΟ-2 ( ΔΩΡΕΑ Ι..Ν. )

Σο ύζηημα περιλαμβάνει

1. Σύζηεκα εμσηεξηθήο ζθίαζεο ειεθηξνθίλεην απνηεινύκελν από άλσ νδεγνύο από γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα ζρήκαηνο δηαηνκήο U, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε, διαζηάζεφν 58x56mm, πάτοσς 0,6 mm
αλνηρηή πξνο ηα θάησ, πιαηλνύο νδεγνύο από πξνθίι αινπκηλίνπ, θάησ νδεγόο από εμηιαζκέλν πξνθίι
αινπκηλίνπ νξζνγώληαο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 83x16mm, ειδικού βάροσς 0,530kg/m, με 4 λεύξα θαηά
κήθνο ηνπ . Ο νδεγόο λα θνπκπώλεη θαη πιεπξηθά ζην θαησθάζη.

2 Από ηα κεζαία λεύξα, εηδηθά πιαζηηθά κε αληνρή ζηνλ θαηξό θαη ζηελ ηξηβή αζθαιίδνπλ ηελ ηαηλία
αλύςσζεο πάρνπο 0,34 mm, από Trevira πςειήο αληνρήο ζε ηζαιάθσκα, ζπάζηκν, θνθηεξέο επηθάλεηεο,
ζεξκνθξαζία θαη ππεξηώδεηο αθηίλεο θαη αληνρή ζε εθειθπζκό 1000Ν.

Τν θαξνύιη θαη νη αιπζίδεο αλύςσζεο θαη πεξηζηξνθήο πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί ζηνλ θαηξό θαη κε
αλαθιέμηκν. To πξνθίι θύιινπ λα είλαη δηαηνκήο ζρήκαηνο C πιάηνπο 80 mm θαη πάρνπο 0,45mm
γπξηζκέλν ζηα δύν άθξα από θξάκα αινπκηλίνπ πνπ δελ πεξηέρεη ραιθό θαη είλαη πνιύ πςειήο αληνρήο.
Οι περζίδες θα πρέπει να έτοσν δσναηόηηηα ανύυφζης και περιζηροθής 90ο .

3. Ο κεησηήξαο λα είλαη κεδεληθήο ζπληήξεζεο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο κε ζεξκηθό ξειέ. Ο θηλεηήξαο
230V/50Hz κε ππθλσηή εθαξκόδεη ζηνλ άλσ νδεγό. Εμσηεξηθά ηνπνζεηνύληαη ξπζκηδόκελνη δηαθόπηεο
ξεύκαηνο κε άλσ θαη θάησ όξην. Να πεξηιακβάλεηαη εηδηθόο δηαθόπηεο πεξηζηξνθηθνύ θνκβίνπ γηα
ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία αλύςσζεο θαη πεξηζηξνθήο θαη έλδεημε άλσ θαη θάησ θίλεζεο.
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