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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Οικιςμόσ Δροςοχωρίου

Ρόλθ

ΑΜΦΙΣΣΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

33100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 645

Τθλζφωνο

22653 50131

Φαξ

22650 22086

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

diax2@gnamfissas.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Σκοφρα Ρ.

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.gnamfissas.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα 5θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Το γραφείο
Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ
γ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.gnamfissas.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρ.Δ.Ε 2017, Κωδ. ΣΑ 2017ΣΕ09100039 Θ
δαπάνθ για τθν εν λόγο ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ09100039.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ Αξονικοφ Τομογράφου για το Ακτινολογικό Τμιμα του
Γ. Ν. Άμφιςςασ
Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 33115200-1.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Διακοςίων Ρενιντα χιλιάδων ευρϊ
250.000,00 €. ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 201.612,90 €).
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. τισ διατάξεισ:
1.1. το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2. του Ν.2522/1997 «Ρερί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων
δθμοςίων ζργων κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/665 ΕΟΚ»,
1.3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ διατάξεισ κεμάτων
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ»,
1.4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπωσ τροποποιικθκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρκρο 11 και το
Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρκρο 14 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του ΡΔ 82/96 (ΦΕΚ
66/Α/96),«Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμόςιου ι των νομικϊν προςϊπων του Ευρφτερου δθμόςιου τομζα»,
όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν 3310/05 και του άρκρου 8
τουΝ.3414/05,
1.5. του Ν.2955/01 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ»,
1.6. του N.4152/2013 περί «Ρροςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ,
1.7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι των
καταςτρατθγιςεων κατά τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ
του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίθςθ του Ν 3310/05 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
διαφάνειασ και τθν αποτροπι των καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων»,
1.8. του Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 81/4-42005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.9. τουΝ.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων από
το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»,
1.10. του Ν.3580/07 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ Α’ 134/18-6-2007), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1.11. του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ν. 3801/2009
ΦΕΚ 163 Α/04-09-2009»,
1.12. Του Ν. 3846/2010 ( άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ»,
1.13. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα
διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ»,
1.14. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρκρο 27 παρ.12 «εξόφλθςθ προμθκειϊν Νοςοκομείων και
ρυκμίςεισ κεμάτων ςχετικϊν διαγωνιςμϊν»,
1.15. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων –
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου
1989/(L395) …….τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,
1.16. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ & Κοιν/κθσ Αλλθλεγγφθσ
και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ …….τθσ εκνικισ οικονομίασ»,
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1.17. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ»,
1.18. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
προςϊπων, Υπθρεςιϊν Δθμοςίου τομζα-Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.:. 318/92 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ.
1.19. του N.4456/2017 (ΦΕΚ 24/A/01-03-2017)Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ,
ΕΥΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν κομμάτων και ιδρυμάτων, μζτρα επιτάχυνςθσ του
κυβερνθτικοφ ζργου αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.
1.20. Του Ν 4465/Α/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017), άρκρο 54 (προδικαςτικζσ προςφυγζσ)
1.21. του Ν 4469/Α/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017), άρκρο 18 (δθμοςίευςθ ςε εφθμερίδεσ)
1.22. Του Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ Διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν.4387/2016,
μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και
εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο πλαίςιο Δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) και ειδικότερα του Μζρουσ Γϋ(ΙΔΥΣΘ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΑΧΘΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΕΝΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΟ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΕΩΝ), αρ.34 παρ.1 «Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται κάκε
αντίκετθ ςτο παρόν διάταξθ των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ωσ και κάκε άλλθ διάταξθ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, με τθν επιφφλαξθ των
προβλεπομζνων ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ».

2. Τισ αποφάςεισ:
2.1. Τθν υπ’ αρικμ.Α6γ/Γ.Ρ.οικ.13411/17-02-2017 εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου
Υγείασ «Υποβολι αιτιματοσ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ».
2.2. Το υπϋαρικμ.17190/13-06-17 ζγγραφο τθσ 5θσ Υπε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ
μζςω ΡΔΕ».
2.3. Τθν υπϋαρικμ. 28/15-06-2017 Θ. Ε.Θ.Δ. απόφ. ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ «Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για προμικεια
ιατροτεχνικοφ εξοπλιςμοφ
2.4. Το υπϋαρικμ. 387/ΔΣ/16-06-17 ζγγραφο του Γ. Ν. Άμφιςςασ «Αίτθμα Χρθματοδότθςθσ από το Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων» για τθν προμικεια ιατροτεχνικοφ εξοπλιςμοφ.
2.5. Το υπϋαρικμ. Α6γ/Γ.Ρ.47275/26-07-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου
Υγείασ «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ Νοςοκομείων τθσ 5θσ Υπε μζςω ΡΔΕ».
θσ

2.6. Το υπϋαρικμ. 21834/10-08-2017 ζγγραφο τθσ 5 ΥΡΕ αναφερόμενο ςτισ προχποκζςεισ για ζκδοςθ
απόφαςθσ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και υλοποίθςθ ζργων από το ΕΣΡΑ 201420 και ΡΔΕ 2017 ςφμφωνα με το υπϋαρικμ. 55942/19-07-2017 ζγγραφο του Υ.Υ.
2.7. Το υπϋαρικμ.Α6γ/Γ.Ρ.οικ.76391/17-10-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν «Ζγκριςθ
ςκοπιμότθτασ για επιχοριγθςθ από το Ρ.Δ.Ε. 2017, τθσ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του Γ.Ν. Άμφιςςασ τθσ 5θσ Υπε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ».
2.8. Το υπϋαρικμ.997/29-11-2017 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ «Ενθμερωτικό ςθμείωμα προσ Νοςοκομεία
και ΥΡΕ για προγράμματα ΡΔΕ».
2.9. Τθν υπ’ αρικμ.Γ.Ρ.Β3β/οικ.95806/22-12-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ «Οριςμόσ ΝΡΔΔ ωσ
διαχειριςτι ζργου του ΡΔΕ»
2.10. Τθν υπϋαρικμ. 426/ΔΣ/2018 αποφ. Διοικιτριασ του Γ. Ν. Άμφιςςασ «Οριςμόσ υπάλλθλου του του Γ. Ν.
Άμφιςςασ ωσ υπεφκυνοσ λογαριαςμοφ ΡΔΕ»
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2.11. Τθν υπϋαρικμ. 427/ΔΣ/2018 αποφ. Διοικιτριασ του Γ. Ν. Άμφιςςασ «Οριςμόσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για τθν Ρρομικεια Ενόσ (1) Συςτιματοσ Αξονικοφ Τομογράφου 16 Τομϊν»
2.12. Τθν από 22/5/2018 Ρρόςκλθςθ Μελϊν Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
2.13. Τθν με αρ. πρωτ. 499/ΔΣ/18 Δθμόςια Διαβοφλευςθ επί των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν Ρρομικεια
Ενόσ (1) Συςτιματοσ Αξονικοφ Τομογράφου 16 Τομϊν
2.14. Το από 13/7/2018 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν Ρρομικεια Ενόσ (1)
Συςτιματοσ Αξονικοφ Τομογράφου 16 Τομϊν»
2.15. τθν με αρ. 65/16-07-2018 (κζμα 1ο) απόφ. ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
και Διενζργειασ Δθμόςιου Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ κάτω των Ορίων για τθν προμικεια Ενόσ
(1) Συςτιματοσ Αξονικοφ Τομογράφου 16 Τομϊν
2.16. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α: 1166 ςτο Βιβλίο
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ ΑΔΑ: ΩΡΕ64690ΒΟ-0ΛΧ.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27/08/2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 18:00
μ.μ..
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 31/08/2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :61967
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτο διαδίκτυο:
ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr και
ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr)
ςτισ 19/07/2018
Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
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απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα: Ραράρτθμα I «ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», Ραράρτθμα II
«ΤΕΥΔ», Ραράρτθμα III «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ», Ραράρτθμα IV «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» και
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε
από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
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απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην
οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
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 ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ 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, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο 2% τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ,
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν και
γ) ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι
ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων
βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί
αμετακλιτωσ.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 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), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
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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 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, 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
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λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
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το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ *ιςχφει κατά περίπτωςθ για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν, ζνα από τα παρακάτω:

I. ότι διακζτουν τθν απαραίτθτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι
II. ότι παρζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, τουλάχιςτον ίςο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
για τισ τρείσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ να δθλϊςουν αν ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμθκειϊν, τθν τελευταία τριετία
κατά μζγιςτο όριο, με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον
ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ.
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Πςον αφορά τα Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, οι οικονομικοί φορείσ
δθλϊνουν ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά εφόςον θ απαίτθςθ αυτι ορίηεται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ)
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο ΤΕΥΔτου άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 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,
β) για τθν περίπτωςθ (i) τθσ παραγράφου 2.2.3.2 καιτθσ παραγράφου 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (πλθρωμι φόρων και τελϊν) και
πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, από τα οποία να προκφπτει ότι είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία τθσ
ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Επιπλζον, για τθν περίπτωςθ (ii) τθσ παραγράφου 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο .
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, ζνα από τα κάτωκι:
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 Βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ
επιχείρθςθσ ι
 Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του
κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ
τρείσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι
πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. Ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που απαιτείται να
ζχουν οι οικονομικοί φορείσ να είναι τουλάχιςτον ίςοσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν:
Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν (3) τελευταίων χρόνων κατά
μζγιςτο όριο, για τα ςυγκκριμζνα είδθ με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο
δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά
εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.
Κατάκεςθ των Ριςτοποιθτικϊν ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να ικανοποιοφνται οι
αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (Οδθγία 93/42/EEC όπωσ ιςχφει ςιμερα
(μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα). Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει,
δεν γίνονται δεκτά και θ αντίςτοιχθ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΟΜΑΔΑ

ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΑΔΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. (40%)
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ,
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Β. (60%)
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΘΣ

Α1.
Συμφωνία
προςφερομζνου είδουσ με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ

40%

Β1.
Εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ μθχανιματοσ

15%

Β2.
Εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ λυχνίασ

15%

Β3.
Ροιότθτα
εξυπθρζτθςθσ και τεχνικισ
βοικειασ μετά τθν πϊλθςθ,
εξαςφάλιςθ φπαρξθσ
ανταλλακτικϊν και χρόνοσ
ακινθτοποίθςθσ ςε
περίπτωςθ βλάβθσ.

10%

Β4.
Κόςτοσ ςυντιρθςθσ
μετά τθν εγγφθςθ και ωσ 10
ζτθ, ανά ζτοσ (ανταλλακτικά
και εργαςία)

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ
βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι, ενϊ αυξάνεται ζωσ τουσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του. Θ ςυνολικι βακμολογία Β τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων, δθλαδι:
Β =0,4 × (Βακμ. Α1) + 0,15× (Βακμ. Β1) + 0,15× (Βακμ. Β2) + 0,1 × (Βακμ. Β3) + 0,2 × (Βακμ. Β4)
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, είναι
εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ), τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προςφοράσ (Κ) προσ τθ ςυνολικι
βακμολογία του (Β): Λ=Κ/Β. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει κάνει τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ προςφορά.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf+
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Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ
και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςία
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν: Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ
μορφι αρχείου doc, ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr και ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ
Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr) ι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία κατατίκεται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙI, προςκομίηεται ςε
ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι:
Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ των οποίων
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.
Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Αποδζχεται ςε περίπτωςθ αδυναμίασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ
ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα μζςω του οποίου διεξάγεται ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, ο τελευταίοσ
επαναλαμβάνεται ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιεί θ ανακζτουςα αρχι ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ.
δ) Εφόςον οι διαγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί
με τθν προςφορά και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
2.4.3.2 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I τθσ
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα..
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του
οικονομικοφ φορζα.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο
«Οικονομικι Ρροςφορά».
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Θ προςφερόμενθ τιμι είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηεται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
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τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα (365)
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν
Ραραςκευι 31/08/2018 και ϊρα 10:00 πμ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται: είτε ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ είτε ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι, ανάλογα με τθν βαρφτθτα
του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. Επιςθμαίνεται ότι τα
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2.
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι
υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.8(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
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, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

Σελίδα 27

ΑΔΑ: 6ΛΕΔ4690ΒΟ-Δ10

4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο
4.1.1. Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό.
I. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να αναφζρει τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΜ και τθν Δ/νςθ
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται και το ποςό τθσ κα πρζπει να καλφπτει το 2% του
προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ χωρίσ ΦΡΑ όπωσ αυτόσ δίδεται ςτο παράρτθμα Αϋ. Κατά ςυνζπεια το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, εφόςον θ προςφορά υποβάλλεται για το ςφνολο των προκθρυχκζντων
ειδϊν, πρζπει να είναι ίςο με το ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ πίςτωςθσ τθσ διακιρυξθσ
εκτόσ Φ.Ρ.Α.
Σε περίπτωςθ που θ προςφορά υποβάλλεται για μζροσ των προκθρυχκζντων ειδϊν, το φψοσ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ίςο με το ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ πίςτωςθσ του
ςυνόλου των ειδϊν για τα οποία υποβάλλεται θ προςφορά εκτόσ Φ.Ρ.Α.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
II. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
III. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν.
4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
IV. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο Υπόδειγμα 1
του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
4.1.2. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
I. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό
5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
II. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι
τθσ Σφμβαςθσ.
III. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν εκκακάριςθ
των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
IV. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ.
V. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ απόφαςθσ διακιρυξθσ.
4.1.3 Πργανα που εκδίδουν εγγυθτικζσ επιςτολζσ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από αναγνωριςμζνα τραπεηικά ι πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ μποροφν επίςθσ να
προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε κράτοσ του ΕΟΧ ι ςε χϊραμζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι ςε τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ
Συμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων.
Εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά
από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι, θ οποία υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο προμθκευτισ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον προμθκευτι λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι, εγκατάςταςθ και λειτουργεία του είδουσ
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ρρομθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
Τζλοσ, ο προμθκευτισ επιβαρφνεται με τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
Ο προμθκευτισ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν εκπλιρωςθ τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016 ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε
ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο είδνπο
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφςτθμα του αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν ςτο χϊρο
του Νοςοκομείου, εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,
με ζξοδα και ευκφνθ του.
Ο προμθκευτισ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου υποχρεοφται να διαμορφϊςει
κατάλλθλα τον χϊρο του Εργαςτθρίου, με φροντίδα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τισ νζεσ ςυνκικεσ
εργαςίασ που κα διαμορφωκοφν. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Το θλεκτρικό ρεφμα παρζχεται από το Νοςοκομείο.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον προμθκευτι και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.

6.2 Παξαιαβή είδνπο - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο είδνπο
H οριςτικι παραλαβι κα γίνει από επιτροπι, που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από το Νοςοκομείο, που
κα ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου, μετά από δοκιμαςτικό διάςτθμα λειτουργίασ πζντε (5) θμερϊν
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτον προμθκευτι.

6.3 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του προμθκευτι θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του
προμθκευτι ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ
τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του
προμθκευτι.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του προμθκευτι ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του προμθκευτι, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ
I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ
Το ςφςτθμα Αξονικισ Τομογραφίασ πρζπει να είναι νοςοκομειακισ χριςθσ, να φζρει ςιµανςθ πιςτοποίθςθσ
κατά CE ςφμφωνα µε τθν ευρωπαϊκι οδθγία 93/42/EEC (όπωσ ιςχφει ςιμερα) και να είναι ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ (να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ).
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ
ΑΡΑΙΤΘΣΘ
1. Ανιχνευτισ
Εξεταςτικό πεδίο (βαςικό), cm
50
Συνολικό πλάτοσ ανιχνευτι, άξονασ z, mm
≥ 16
Εφροσ πάχουσ τομισ, mm
0,75-5
Ελάχιςτο πάχοσ τομισ, mm
≤ 0,75
Χρόνοσ περιςτροφισ sec, 360°
≥ 3 χρόνουσ
Ελάχιςτοσ χρόνοσ περιςτροφισ, sec
0,8
Αρικμόσ ανεξάρτθτων ςειρϊν ανιχνευτϊν
≥16
2. Απόδοςθ
Διακριτικι ικανότθτα υψθλισ αντίκεςθσ
Ιςοτροπικι διακριτικι ικανότθτα, mm
≤ 0,5
Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 0%, lp/cm
≥ 15
Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 10%, lp/cm
≥ 10
Μζγιςτι χωρικι διακριτικι ικανότθτα (MTF) ςτο 50%, lp/cm
≥5
Profile ειαιςκθςίασ δζςμθσ
FWHM για το ελάχιςτο πλάτοσ τομισ
Να δοκοφν τιμζσ
Διακριτικι ικανότθτα χαμθλισ αντίκεςθσ, mm ςε % για δόςθ
≤ 4mm ςτα 0.3 % (3ΘU)
Nα αναφερκοφν οι ςυνκικεσ
Θόρυβοσ, %
μζτρθςθσ και θ χορθγοφμενθ δόςθ
Να δοκοφν οι αλγόρικμοι μείωςθσ
Aλγόρικμοι αναςφνκεςθσ
κορφβου
3. Gantry
Τουλάχιςτον ±30ο. Να δοκοφν
Κλίςθ, deg
ςτοιχεία προσ αξιολόγθςθ
Διαςτάςεισ, cm
Να δοκοφν ςτοιχεία
Βάροσ, kg
Να δοκοφν ςτοιχεία
Διάμετροσ, cm
≥ 70
Σφςτθμα επικζντρωςθσ
Laser
Να
διακζτει
αμφίπλευρα
χειριςτιρια ι άλλο ςφγχρονο τρόπο
Χειριςμόσ κινιςεων
χειριςμοφ (να αναφερκεί προσ
αξιολόγθςθ).
4. Ακτινολογικι Λυχνία
Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου, MHU, πραγματικι χωρίσ τθν
≥ 3.5
υποςτιριξθ λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ.
Θερμοαπαγωγι ανόδου, kHU/min, πραγματικι χωρίσ τθν υποςτιριξθ
≥ 600
λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ.
Εςτιακό μζγεκοσ, mm
Να αναφερκεί
Μζγιςτο mA για το μικρότερο εςτιακό μζγεκοσ
≥ 200
Mζγιςτοσ χρόνοσ ςυνεχοφσ ζκκεςθσ ςτα 120 ΚV & 200 mA, sec
≥ 80
5. Γεννιτρια Ακτίνων Χ
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I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ
Απόδοςθ γεννιτριασ, kW, πραγματικι χωρίσ τθν υποςτιριξθ
≥ 40
λογιςμικοφ ι άλλθσ τεχνολογίασ.
Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kV
90-130
Εφροσ τιμϊν mA
≥ 300
6. Εξεταςτικι Τράπεηα
Κίνθςθ κακ' φψοσ, cm
58 - 78
Κίνθςθ κατά μικοσ cm
≥ 150
Να αναφερκεί το μζγιςτο μικοσ
Διάςτθμα ςάρωςθσ
ςάρωςθσ και οι ςυνκικεσ με τισ
οποίεσ επιτυγχάνεται.
Μζγιςτο επιτρεπτό φορτίο χωρίσ περιοριςμοφσ κίνθςθσ, kg (ακρίβεια
≥ 200
κίνθςθσ, mm)
Gantry & operator console ι άλλο
Χειριςμόσ κινιςεων
ςφγχρονο τρόπο χειριςμοφ (να
αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ).
Εξαρτιματα τοποκζτθςθσ, ακινθτοποιιςθσ, ςτιριξθσ αςκενι
Nα προςφερκοφν ςτθ βαςικι
*Στθρίγματα κεφαλισ για ςάρωςθ ςε φπτια & πρθνι κζςθ
ςφνκεςθ.
*Ακτινοπερατό εξάρτθμα προζκταςθσ τθσ εξ. τράπεηασ, κ.ά
7. Δόςθ Ακτινοβόλθςθσ
Τεχνικι διαμόρφωςθσ δόςθσ
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
Επαναλθπτικό Αλγόρικμο αναςφνκεςθσ για μείωςθσ τθσ δόςθσ ςε Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
επίπεδο raw data. Να αναφερκεί το ποςοςτό μείωςθσ τθσ δόςθσ.
Να δοκοφν ςτοιχεία
Ζλεγχοσ δόςθσ για παιδιατρικζσ εφαρμογζσ
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
Δείκτεσ δοςιμετρίασ CTDI για το ςϊμα και το κεφάλι
Ναι, να αναφερκοφν.
8. Τεχνικζσ Λιψθσ Εικόνων
Στατικι ψθφιακι ακτινογραφία topogram -scout
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
Helical/ spiral ελικοειδι
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
Χρόνοσ ςυνεχοφσ ελικοειδοφσ ςάρωςθσ, sec
≥ 80
Αρικμόσ ταυτόχρονων τομϊν ςε ελικοειδι ςάρωςθ
≥ 16
Αxial -απλι ςυμβατικι λιψθ
Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ.
Αρικμόσ ταυτόχρονων τομϊν ςε axial ςάρωςθ
≥16
9. Αναςφνκεςθ Εικόνασ – Στακμόσ Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνασ & Διάγνωςθσ
Να δοκοφν ςτοιχεία και να
Κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ
ςυνοδεφεται από UPS.
Εξεταςτικό πεδίο, cm
20-50
Αρικμόσ ταυτόχρονων τομϊν
≥ 16
Μιτρεσ αναςφνκεςθσ εικόνασ
512 x 512
Μζγιςτοσ ρυκμόσ αναςφνκεςθσ εικόνασ (512Χ512), εικόνεσ /sec
≥8
Μερικι αναςφνκεςθ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο
Να δοκοφν ςτοιχεία
Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ
Να δοκοφν ςτοιχεία
On line χωρθτικότθτα κονςόλασ
200.000 εικόνεσ
Μζςο αποκικευςθσ
CD / DVD
10. Κλινικά Ρακζτα - Επεξεργαςία Εικόνων
Θ κεντρικι μονάδα να διακζτει μια κονςόλα για τον χειριςμό –
Να δοκοφν ςτοιχεία
ςάρωςθ κακϊσ και επεξεργαςία και διαχείριςθ των εξετάςεων.
Σφςτθμα ανίχνευςθσ και παρακολοφκθςθσ του ςκιαγραφικοφ από τον
Να δοκοφν ςτοιχεία
εγχυτι ςτθν κεντρικι κονςόλα.
Λιψθσ
Να δοκοφν ςτοιχεία
Διόρκωςθσ ψευδενδείξεων (artifacts). Ειδικό πρόγραμμα μείωςθσ
Να δοκοφν ςτοιχεία
artifacts μεταλλικϊν προκεμάτων.
Μείωςθσ κορφβου εικόνων
Να δοκοφν ςτοιχεία
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I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΘΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ
Real time πολυεπίπεδθσ αναςφνκεςθσ εικόνων (MPR)
Να δοκοφν ςτοιχεία
Τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ
Να δοκοφν ςτοιχεία
Αγγειογραφίασ MIP και mIP με αυτόματθ αφαίρεςθ οςτικϊν δομϊν
Να δοκοφν ςτοιχεία
Μετριςεων όγκου διαφόρων οργάνων
Να δοκοφν ςτοιχεία
Εικονικισ ενδοςκόπθςθσ
Να δοκοφν ςτοιχεία
Οδοντιατρικό (Dental)
Να δοκοφν ςτοιχεία
11. Ομοίωμα ελζγχου
Να ςυνοδεφεται από ομοίωμα ποιοτικοφ ελζγχου.
Ναι. Να δοκοφν ςτοιχεία.
12. Διαςυνδεςιμότθτα ςυςτιματοσ
Ρλιρεσ DICOM 3.0 χωρίσ κόςτοσ
Σφςτθμα επικοινωνίασ DICOM, υπθρεςίεσ
ενεργοποίθςθσ
για
εξαγωγι
δεδομζνων.
ΙΙ. ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ
ΑΡΑΙΤΘΣΘ
1. Εγχυτισ
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τροχιλατοσ, κατάλλθλοσ για τθν ζγχυςθ
ςκιαγραφικοφ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ αξονικισ τομογραφίασ ςε αξονικό Ναι. Να δοκοφν ςτοιχεία.
τομογράφο 16 τομϊν.
Να είναι μονοφ αυλοφ.
Να δοκοφν ςτοιχεία.
Να διακζτει οκόνθ αφισ για τον ζλεγχο και τον προγραμματιςμό των
Να δοκοφν ςτοιχεία.
εγχφςεων από τθν αίκουςα ελζγχου.
Να δζχεται αναλϊςιμα διαφόρων προμθκευτϊν εγκεκριμζνα από τον
Να δοκοφν ςτοιχεία.
καταςκευαςτι.
2. Σφςτθμα καταγραφισ εξετάςεων
Να περιλαμβάνεται ζνα αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα εγγραφισ CD/DVD
Ναι. Να δοκοφν ςτοιχεία.
ιατρικϊναπεικονιςτικϊν εξετάςεων.
Ενςωμάτωςθ μαηί με το CD/DVD και κατάλλθλου λογιςμικοφ προβολισ
Ναι.
(viewer) των εξετάςεων DICOM.
Δυνατότθτα εγγραφισ πολλαπλϊν εξετάςεων για τον αςκενι.
Ναι.
3. Ανεξάρτθτοσ ςτακμόσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ εικόνασ και διάγνωςθσ
Να περιλαμβάνεται ζνασ τουλάχιςτον ανεξάρτθτοσ ςτακμόσ ψθφιακισ
επεξεργαςίασ εικόνασ και διάγνωςθσ, με λογιςμικά και κλινικά πακζτα Ναι. Να δοκοφν ςτοιχεία
αντίςτοιχα με αυτά που διακζτει θ κεντρικι μονάδα.
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ
Ρλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ με κάλυψθ ανταλλακτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ λυχνίασ) όλων των παραπάνω ςυςτθμάτων τουλάχιςτον για μια διετία
από τθν οριςτικι παραλαβι του, κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ
βλάβθσ κα είναι το ανϊτερο δφο (2) μζρεσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ να διακζτει ςτο Νοςοκομείο ανταλλακτικά του προςφερόμενου
μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν παράδοςθ αυτοφ.
Δζςμευςθ τιμισ για κόςτοσ ςυντιρθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λυχνίασ)
μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ
τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν από τθν παράδοςθ αυτοφ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει τθν πλιρθ εκπαίδευςθ του
αντίςτοιχου προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (χριςτεσ) επί τθσ λειτουργίασ
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του ςυγκροτιματοσ και επί τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του,
ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει με τθν
προςφορά του, για τουσ χριςτεσ του μθχανιματοσ (ιατροφσ – ακτινοφυςικοφσ –
τεχνολόγουσ) τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια
τουλάχιςτον είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν, με ζναρξθ μετά τθν εγκατάςταςθ
του ςυγκροτιματοσ από τον ανάδοχο και άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ αυτοφ.
Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να
επαναλάβει τισ ωσ άνω εκπαιδεφςεισ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το
Νοςοκομείο, μζςα ςτθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ.
ΙV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα γίνει με ευκφνθ του προμθκευτι, ςε χϊρο του
Νοςοκομείου που υπάρχει Αξονικόσ Τομογράφοσ μίασ (1) τομισ. Ο κάκε προμθκευτισ
υποχρεοφται να επιςκεφκεί και να λάβει επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου
εγκατάςταςθσ ςυνοδεία υπαλλιλων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου και να το
βεβαιϊςει εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ,
ΝΑΙ
τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) που κα διαςφαλίηουν όλεσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων
κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και τθ νόμιμθ και απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του νζου
μθχανιματοσ. Στθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί ςχζδιο εγκατάςταςθσ του νζου
μθχανιματοσ, που κα περιγράφει αναλυτικά τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κα
πραγματοποιθκοφν με δαπάνθ του προμθκευτι.
Θ παραλαβι του μθχανιματοσ κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία.
Ειδικότερα, για τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ πρζπει να προθγθκοφν όλοι οι
απαιτοφμενοι ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των
ΝΑΙ
τεχνικϊν του δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. Για τον λόγω αυτό, μετά τθν πλιρθ ςφνδεςθ
και εγκατάςταςι του κα ακολουκιςει δοκιμαςτικι λειτουργία για χρονικό διάςτθμα το
ελάχιςτο ενόσ (1) μθνόσ.
Θ αποξιλωςθ του παλαιοφ Τομογράφου και θ μεταφορά του ςε χϊρο που κα υποδειχκεί
από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, ανικει ςτισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι.

ΝΑΙ

Θ αναμόρφωςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ και θ προςαρμογι του ςτισ νζεσ απαιτιςεισ ςε
κζματα που αφοροφν τθν ακτινοπροςταςία κα γίνει με μζριμνα και δαπάνεσ του ΝΑΙ
προμθκευτι.
Θ προμικεια και εγκατάςταςθ του θλεκτρικοφ πίνακα τροφοδοςίασ του ςυςτιματοσ (ιςχφοσ
και αυτοματιςμϊν), ανικει ςτισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι. Αν απαιτθκεί καλϊδιο ΝΑΙ
παροχισ ιςχφοσ κα γίνει με κόςτοσ του φορζα.
Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του νζου μθχανιματοσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν ζτςι ϊςτε
να μθ διαταραχκεί θ λειτουργία των άλλων τμθμάτων του Νοςοκομείου. Θ αποκατάςταςθ
ΝΑΙ
όλων των οικοδομικϊν και Θ/Μ φκορϊν που τυχόν κα προκφψουν από τθν εγκατάςταςι του
αποτελεί ευκφνθ του προμθκευτι και κα γίνει με δικό του κόςτοσ.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
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V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
Θ διαδικαςία παραλαβισ του Αξονικοφ Τομογράφου κα πραγματοποιθκεί ςε δυο (2) φάςεισ:
1) Φάςθ (Α)
Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του υφιςτάμενου αξονικοφ μθχανιματοσ
Εργαςίεσ ακτινοπροςταςίασ ςτον χϊρο (αν απαιτθκοφν)
Εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων (αν απαιτθκοφν)
Ρροςωρινι παραλαβι του μθχανιματοσ ςε λειτουργία από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του Νοςοκομείου.
Κατά τθν (Α) φάςθ ο χρόνοσ που κα παραμείνει το Νοςοκομείο χωρίσ τθν λειτουργία
Αξονικοφ Τομογράφου (παλαιοφ ι νζου), δεν πρζπει να ξεπερνάει τισ τρεισ (3) μζρεσ ςτθν ΝΑΙ
περίπτωςθ που δεν απαιτθκοφν οι ανωτζρω εργαςίεσ ςτον χϊρο και πζντε (5) μζρεσ αν
απαιτθκοφν.
Θ φάςθ (Α) πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ. Στθν περίπτωςθ
που προκφψουν απρόβλεπτοι παράγοντεσ κατά τθν παραπάνω διαδικαςία, θ προςωρινι
παραλαβι του μθχανιματοσ μπορεί να παρατακεί, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ζωσ και είκοςι (20) μζρεσ.
2) Φάςθ (Β)
Δοκιμαςτικι λειτουργία τουλάχιςτον ενόσ (1) μθνόσ.
Οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ (ποιοτικι και ποςοτικι) ςε πλιρθ λειτουργία από
τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του Νοςοκομείου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
1. Οι προςφορζσ κα παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ με τισ
ζντυπεσ προςφορζσ, διαφορετικά κα απορρίπτονται.
2. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν
οριςτικι
παραλαβι
του
ςυγκροτιματοσ,
με
πλιρθ
κάλυψθ
ανταλλακτικϊν
(ςυμπεριλαμβανομζνου απεριόριςτου αρικμοφ απαιτοφμενων ακτινολογικϊν λυχνιϊν) χωρίσ
καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το νοςοκομείο, με εξαίρεςθ των αναλωςίμων τα οποία είναι
μόνο τα μζςα αποκικευςθσ (cd, dvd, usb stick), φιλµ, χαρτί, θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά, ςφριγγεσ
εγχυτϊν, ιμάντεσ πρόςδεςθσ, μαξιλάρια και κάλυμμα προςταςίασ επιφάνειασ κατάκλιςθσ του
αςκενοφσ.
Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κρίνει ότι απαιτείται ςφςτθμα αδιάλειπτθσ
λειτουργίασ (UPS), υποχρεοφται να παραχωριςει και τοποκετιςει αυτό με δικά του ζξοδα ςτθν
απαιτοφμενθ κζςθ.
Διευκρινίηεται ότι θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ(και τον παρελκόμενο εξοπλιςμό όπωσ ανεξάρτθτοσ ςτακμόσ εργαςίασ, εγχυτισ, UPS
κλπ), τα οποία κα καλφπτονται πλιρωσ επίςθσ ςτθν ανωτζρω εγγφθςθ, χωρίσ παρζκκλιςθ των
προαναφερόμενων αναλωςίμων.
Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ
ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ και εφόςον ζχει
ολοκλθρωκεί θ απαιτοφμενθ από τθν διακιρυξθ εκπαίδευςθ Χρθςτϊν.
Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου και για προλθπτικό ζλεγχο
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι
πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ.
Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι
τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν
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Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων κα πρζπει να αναφερκοφν
αναλυτικά ςτθν προςφορά, ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα
διακριβωμζνα προσ τισ ανωτζρω ενζργειεσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ όργανα.
Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, τουσ όρουσ
εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ, τα οποία είναι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται απαράβατοι όροι,
οδθγοφν ςε απόρριψθ των προςφορϊν.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου
ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με
κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτόσ των αναλωςίμων που αναφζρεται
με ςαφινεια ανωτζρω ότι εξαιροφνται.
3. Στθν προςφορά να αναφζρεται με ςαφινεια αν ςτθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται
τμιματα, τα οποία ςτα prospectus χαρακτθρίηονται ωσ option.
4. Θα πρζπει απαραίτθτα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά θ προςφορά κα
απορρίπτεται:
•Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των δυνατοτιτων του μθχανιματοσ.
•Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του μθχανιματοσ όπωσ προςφζρεται.
•Φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται και διευκρινίηονται με ςαφινεια και κάκε λεπτομζρεια,
όχι μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ
προδιαγραφϊν. Να υπάρχουν παραπομπζσ ςε φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ
απόδειξθ των ηθτουμζνων ςτοιχείων, οι οποίεσ κα γίνονται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και
παράγραφο του φυλλαδίου, όπου κα εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά με τθν αντίςτοιχθ
επιςιμανςθ.
•Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο καταςκευαςτισ
τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ(ISO 13485/2003 θ και 9001/2008)
•Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι το προςφερόμενο
είδοσ μπορεί να φζρει τθν ςιμανςθ CE, κατά τα οριηόμενα ςτθν οδθγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
•Ριςτοποιθτικό ότι ο προμθκευτισ τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ικανοποιεί τισ
απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ(ISO 13485/2003 θ και 9001/2008, με
πεδία πιςτοποίθςθσ τουλάχιςτον τθν εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ ).
•Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ςυμμόρφωςθσ με τθν
Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 1348/07-01-2004 ςφςτθμα ποιότθτασ των εταιριϊν διακίνθςθσ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
• Θ τεχνικι περιγραφι, το φφλλο ςυμμόρφωςθσ και τα original prospectus του καταςκευαςτικοφ
οίκου κα πρζπει να ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ, διαφορετικά θ προςφορά κα απορρίπτεται.
5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για
δζκα τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του, με υπεφκυνθ διλωςι του
κακϊσ και με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC. Σε περίπτωςθ προςφοράσ
τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν
επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, και
οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψθ του.
Διευκρινίηεται επίςθσ ότι τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα από τον
καταςκευαςτικό οίκο.
6 Κατά τθν παράδοςθ, να δοκοφν τα Εγχειρίδια Χριςεωσ (Operation Manual) ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα (οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο, ςτθν περίπτωςθ που οι
πρωτότυπεσ είναι ςυνταγμζνεσ ςε άλλθ γλϊςςα) και τα Εγχειρίδια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (Service
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Manual) του ςυςτιματοσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα και να γίνει επίδειξθ/εκπαίδευςθ
ςτουσ χριςτεσ και ςτο τεχνικό προςωπικό για τθ χριςθ και ςυντιρθςθ αυτοφ.
7 Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν αναβάκμιςι του, ςε hardware ι/και software χωρίσ ζξτρα
κόςτοσ για τθν περίοδο εγγφθςθσ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
Ονομαςία: 5θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: 99221895
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα
Τθλζφωνο: 2265350131
Θλ. ταχυδρομείο: 2
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnamfissas.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [-]
Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: προμικειεσ
Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: *Ναι+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθ;
Μόνο
ςε
περίπτωςθ
προμικειασ
κατ’
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων
ςτο
πλαίςιο
προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;

*+ Ναι * + Πχι

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία
ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι
απαςχολοφμενοι.

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

*…...............+
*….+

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το
μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο:

γ) *……+

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

αναφοράσ

των

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;

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

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με
άλλουσ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ
για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

α) *……+

β) *……+

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+

Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[ ]
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

*……+

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ,
τον ςκοπό …):

*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V
κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο
και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και,
όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ
διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από
τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
δωροδοκία·
απάτθ·
·
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ·

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθκαταδικαςτικι απόφαςθ εισ
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται
ανωτζρω
(ςθμεία
1-6),
ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που
εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

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

Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»);

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων
αςφάλιςθσ:

ι

ειςφορών

κοινωνικισ Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςτθν
Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν
εγκατεςτθμζνοσ ;

*+ Ναι *+ Πχι

ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:

α)*……+·

α)*……+·

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;

β)*……+

β)*……+

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;

-*+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ

-*……+·

-*……+·

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ
περιόδου αποκλειςμοφ:

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι αναφζρετε:

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Εάν ναι, να αναφερκοφνΕάν ναι, να αναφερκοφν
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
*……+
*……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου;

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

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:

*+ Ναι *+ Πχι

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από
το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι
η)
ςε
οποιαδιποτε
ανάλογθ
κατάςταςθ
προκφπτουςα
από
παρόμοια
διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων
ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

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

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

*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη ηςσόν
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ;

*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ,
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:

*+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να
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αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ;

Σελίδα 49

ΑΔΑ: 6ΛΕΔ4690ΒΟ-Δ10

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:

1) Ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ
φορζα για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:

(αρικμόσ ετϊν, κφκλοσ εργαςιϊν):

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):

*……+,*……+*…+νόμιςμα

*……+*……+*……+

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον
κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:

*…................................…+

3) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:

*……..........+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών και
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

*…...........+
Ρεριγραφ
ι

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:

Σελίδα 52

ποςά

θμερομθν
ίεσ

Ραραλιπτε
σ

ΑΔΑ: 6ΛΕΔ4690ΒΟ-Δ10

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με
.
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομαςία Τράπεηασ ..............................................................................................................................................
Κατάςτθμα .............................................................................................................................................................
(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., fax) ...........................................................................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ ............................................................................................................................................
Ρροσ:
5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Α ………… ΕΥΩ …………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
………… υπζρ τθσ Εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ
………… για τθν προμικεια ………… ςφμφωνα με τθν με αρ. ………… Διακιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ κακ' όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι ……………. 1
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομαςία Τράπεηασ ..............................................................................................................................................
Κατάςτθμα .............................................................................................................................................................
(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ Τ.Κ. fax) .............................................................................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ ............................................................................................................................................
Ρροσ:
5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Α. ………… ΕΥΩ …………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του πόςου των ΕΥΩ
………… υπζρ τθσ εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των ………… ΕΥΩ, το οποίο καλφπτει το
5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ, για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που
υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια ………… για κάλυψθ αναγκϊν (αρ. Διακιρυξθσ …………).
Το παραπάνω πόςο τθροφμε ςτθν διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το πόςο τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ2,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το πόςο των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΜΘΝΩΝ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
Στθν Άμφιςςα, ςιμερα *θμερομθνία υπογραφισ ςφμβαςθσ, οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Το Γ. Ν. Άμφιςςασ, με ζδρα: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα και ΑΦΜ: 999918141, που
εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με βάςθ τθν με αρ. Α2β/Γ.Ρ.οικ.45691/17-0616 (ΦΕΚ 356/ ΥΟΔΔ/08-07-16) απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, από τθν Διοικιτρια Αυγερινοφ Ευφροςφνθ,
και
και Αφετζρου
Θ εταιρεία «*επωνυμία προμθκευτι+», ΑΦΜ *ΑΦΜ προμθκευτι+, Δ.Ο.Υ. *Δ.Ο.Τ. προμθκευτι+, με ζδρα
ςτθν οδό *διεφκυνςθ προμθκευτι+, που εκπροςωπείται νόμιμα από *ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου
προμθκευτι+
αφοφ Ζλαβαν Υπόψθ:
τον με αρ. πρωτ. ………../ΔΣ/18 διαγωνιςμό του Γ. Ν. Άμφιςςασ για τθν προμικεια
………………………….
τθν με αρ. πρωτ. *αρ. πρωτ. προςφοράσ προμθκευτι+ προςφορά τθσ εταιρείασ *επωνυμία
προμθκευτι+
τθν με αρ. *αρ. απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ απόφ. ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί κατακφρωςθσ των
αποτελεςμάτων του ωσ άνω διαγωνιςμοφ
υπογράφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, με τθν οποία το πρϊτο των ςυμβαλλομζνων Ν.Ρ.Δ.Δ. (εφεξισ
«Νοςοκομείο») ανακζτει ςτον δεφτερο (εφεξισ «Ρρομθκευτισ») και εκείνοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια
*αντικείμενο προμικειασ+ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί προμθκειϊν «Νόμουσ – Διατάξεισ», ο
δε Ρρομθκευτισ δθλϊνει ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τόςο τθσ παροφςασ, όςο
και τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ.
Άρκρο 1: Ρεριγραφι Είδουσ
[ε ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά τθσ Διακιρυξθσ και του προμθκευτι+
Κόςτοσ
Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των *ποςό πλζον ΦΠΑ αρικμθτικϊσ+ € πλζον του
αναλογοφντα ΦΡΑ, ιτοι*ποςό ςυμπ. ΦΠΑ ολογράφωσ+(*ποςό ςυμπ. ΦΠΑ αρικμθτικϊσ+ €)
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Άρκρο 2: Ραράδοςθ - Ραραλαβι
*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 3: Ρλθρωμι - Κρατιςεισ
*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 4: Χρόνοσ Ιςχφοσ
*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 5: Εγγυοδοςία
*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 6: Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ
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*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 7: Ροινικζσ ιτρεσ
*ε ςυμφωνία με το ςχετικό Άρκρο τθσ Διακιρυξθσ+
Άρκρο 8: Εχεμφκεια – Συγκροφςεισ ςυμφερόντων
Το Νοςοκομείο, με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν που παρζχει
ςτον Ανάδοχο, απαιτεί Εχεμφκεια, όπωσ ορίηεται ςτo άρκρο 21 του Ν.4412/2016, κακϊσ δίνει ζμφαςθ ςτισ
διατάξεισ του άρκρου 24 του ίδιου νόμου, περί ςυγκροφςεων ςυμφερόντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
Άρκρο 9: Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ - Δθμοςιότθτα
Θ παροφςα ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου με α/α *αρ.
Βιβλίου Εγκρίςεων+ και ζχει αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:*ΑΔΑ ςφμβαςθσ+.
Άρκρο 10: Λοιποί Προι
Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Κάκε διαφορά που ενδεχομζνωσ προκφψει ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
επιλφεται από τουσ ςυμβαλλομζνουσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν
θκϊν και πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου Συμφζροντοσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, αποκλειςτικά υπεφκυνα είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και δθ αυτά τθσ
Άμφιςςασ.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ρρομθκευτι ςε οποιονδιποτε τρίτο υποχρεϊςεων ι δικαιωμάτων
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.

–Η–
ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

______________
ΑΥΓΕΙΝΟΥ ΕΥΦΟΣΥΝΗ
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