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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πν Γεληθφ ΚνζνθνκεΪν Άκθηζζαο, Ψρνληαο ππφςε:
1.

Πηο δηαηΧμεηο, φπσο ηζρχνπλ:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο ΟπκβΧζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαη Ρπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγΩ ζηηο ΜδεγΪεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα ΡγεΪαο θαη ΗνηλσληθΩο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΨο
δηαηΧμεηο»
1.3. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «ΝεξΪ ΔεκνζΪνπ Θνγηζηηθνχ, ειΨγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΗξΧηνπο θαη
Χιιεο δηαηΧμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «ΝξνκΩζεηεο ΦνξΨσλ επνπηεπνκΨλσλ απφ ην ΡπνπξγεΪν ΡγεΪαο θαη
ΗνηλσληθΩο Αιιειεγγχεο θαη Χιιεο δηαηΧμεηο»
1.5. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «ΝξνκΩζεηεο ΚνζνθνκεΪσλ θαη ινηπψλ κνλΧδσλ πγεΪαο ησλ
Νε.Ο.Ρ. θαη Χιιεο δηαηΧμεηο», φπσο ηζρχεη ζΩκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.6. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "ΔηαξζξσηηθΨο αιιαγΨο ζην ζχζηεκα πγεΪαο θαη Χιιεο δηαηΧμεηο".
1.7. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "ΔηνηθεηηθΨο απινπζηεχζεηο-θαηαξγΩζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ ΔεκνζΪνπ ΠνκΨα".

2.

Πηο απνθΧζεηο:
2.1. Πελ κε αξ. 9/05-02-2019 ΓΕΔ (ζΨκα 8ν) απνθ. ΔΟ, ε νπνΪα ηξνπνπνηεΪ ηελ κε αξ. 7/24-01-2019 ΓΕΔ (ζΨκα 8ν)
απνθ. ΔΟ Ψγθξηζεο ηνπ ΝΝΡΡ 2019
2.2. ηελ κε αξ. 48/10-12-2019 (ζΨκα 7ν) απφθ. ΔΟ (6244690ΒΜ-6Β1) ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξΪ Ψγθξηζεο δηελΨξγεηαο
Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ΝξνκΩζεηα ΓΖΔΤΚ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ (CPV: 39830000-9)
2.3. ηελ Απφθαζε ΑλΧιεςεο ΡπνρξΨσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξΩζεθε κε α/α 2203 ζην ΒηβιΪν ΓγθξΪζεσλ
θαη Γληνιψλ ΝιεξσκΩο ΑΔΑ: 68854690ΒΜ-ΣΜ9.
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ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΓΖ

Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ΝξνκΩζεηα ΓΖΔΤΚ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ (CPV: 39830000-9),
πξνυπνινγηζζεΪζαο δαπΧλεο 8.400,00 € ζπκπ. ηνπ αλαινγνχληα ΦΝΑ γηα ηηο αλΧγθεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα Ψλα (1)
Ψηνο. Ε θαηαθχξσζε ηνπ Δηαγσληζκνχ ζα γΪλεη κε θξηηΩξην ηελ ΝιΨνλ ΟπκθΨξνπζα απφ ΜηθνλνκηθΩ Χπνςε ΝξνζθνξΧ
απνθιεηζηηθΧ ΒΧζε ηεο ΠηκΩο, γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη πνζνηήησλ ζηνλ πίλαθα I θαη γηα θάζε α/α είδνπο
μερσξηζηά ζηνλ πίλαθα II.
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Πφπνο δηελΨξγεηαο

ΕκεξνκελΪα δηελΨξγεηαο

ΕκΨξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

23-01-2020

ΝΨκπηε

10:00 π.κ.

Μη πξνζθνξΨο θαηαηΪζεληαη κΨρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγΧζηκε εκΨξα ηνπ δηαγσληζκνχ 22-01-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε
ΓξακκαηεΪα ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
ΝξνζθνξΨο πνπ ππνβΧιινληαη κεηΧ ηελ νξηζζεΪζα εκεξνκελΪα θαη ψξα δελ απνζθξαγΪδνληαη, αιιΧ επηζηξΨθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Πν ηεχρνο ηεο ΔηαθΩξπμεο αλαξηΧηαη:





ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ ΘεζζαιΪαο θαη ΟηεξεΧο ΓιιΧδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειΪδα ηνπ ΚνζνθνκεΪνπ: www.gnamfissas.gr

ΔηθαΪσκα ζπκκεηνρΩο ζην δηαγσληζκφ Ψρνπλ:
ΡπνςΩθηνη Ω πξνζθΨξνληεο θαη, ζε πεξΪπησζε ελψζεσλ, ηα κΨιε απηψλ κπνξνχλ λα εΪλαη θπζηθΧ Ω λνκηθΧ πξφζσπα
εγθαηεζηεκΨλα ζε:





θξΧηνο-κΨινο ηεο Έλσζεο
θξΧηνο-κΨινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..)
ηξΪηεο ρψξεο πνπ Ψρνπλ ππνγξΧςεη θαη θπξψζεη ηε ΟπκθσλΪα ΔεκνζΪσλ ΟπκβΧζεσλ
ηξΪηεο ρψξεο πνπ Ψρνπλ ζπλΧςεη δηκεξεΪο Ω πνιπκεξεΪο ζπκθσλΪεο κε ηελ Έλσζε.

ΗαηΧ ηα ινηπΧ, ν δηαγσληζκφο ζα γΪλεη ζχκθσλα κε ηα ΙΨξε θαη ΝαξαξηΩκαηα πνπ επηζπλΧπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΨξνο απηΩο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβΧλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθΩξπμε ηζρχνπλ νη πεξΪ πξνκεζεηψλ «Κφκνη – ΔηαηΧμεηο».
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ................................................................................... ΝξνκΩζεηα ΓΖΔΤΚ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ (CPV: 39830000-9)
ΗΑΓ ....................................................................................................................... 1381.01
ΗΤΔΖΗΜΟ CPV ................................................................................................... (CPV: 39830000-9)
ΝΞΜΦΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ................................................................ 8.400,00 € ζπκπ. ΦΝΑ
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ...................................................... ΜηθνλνκηθΨο ΡπεξεζΪεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ .................................... 23-01-2020
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ......... 22-01-2020
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ........................................................................... ΝιΨνλ ΟπκθΨξνπζα απφ ΜηθνλνκηθΩ Χπνςε ΝξνζθνξΧ
ΑπνθιεηζηηθΧ ΒΧζε ηεο ΠηκΩο
ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ........................................................................... Γπξψ
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ............................................................... 120 εκΨξεο
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ................................................... Δελ απαηηεΪηαη
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.................................................................. ΑπαηηεΪηαη
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ................................................................................... Έλα Ψηνο
ΗΑΠΑΘΓΟΕ ΔΓΖΓΙΑΠΜΟ ................................................................................ ΑπαηηεΪηαη
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΆΞΘΞΜ 1 : Πξφπνο ΡπνβνιΩο Νξνζθνξψλ

Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβΧινπλ ηελ πξνζθνξΧ ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθΨινπ, ζηνλ νπνΪν ζα
αλαγξΧθνληαη επθξηλψο:






ε ιΨμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»
ν πιΩξεο ηΪηινο ηεο ΡπεξεζΪαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»
ν αξηζκφο θαη ην ζΨκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελΪα δηελΨξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεΪα ηνπ απνζηνιΨα

ΙΨζα ζηνλ θπξΪσο θΧθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκΨλνπο θαθΨινπο πνπ θΨξνπλ ηηο ελδεΪμεηο ηνπ
θπξΪσο θαθΨινπ, ηα εμΩο:
1.

Ηιεηζηφο θΧθεινο κε ηελ Ψλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνΪνο ζα πεξηιακβΧλεη:
1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηΨο ζπκκεηΨρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθΨξσλ απνδΨρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΔηαθΩξπμεο.
1.3. ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ (TEΡΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016(ΙΨξνο Δ)

ην νπνΪν απνηειεΪηαη απφ ελεκεξσκΨλε ππεχζπλε δΩισζε, σο πξνθαηαξθηηθΩ απφδεημε πξνο αληηθαηΧζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδΪδνπλ δεκφζηεο αξρΨο Ω ηξΪηα κΨξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςΩθηνο νηθνλνκηθφο θνξΨαο
πιεξνΪ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΨζεηο:
α) δελ βξΪζθεηαη ζε κΪα απφ ηηο θαηαζηΧζεηο ησλ Χξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνΪεο νη νηθνλνκηθνΪ
θνξεΪο απνθιεΪνληαη Ω κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Πν TEΡΔ ππνβΧιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΨα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
Ω ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΩο ηνπ θαηΧ ην ρξφλν ππνβνιΩο ηεο πξνζθνξΧο Ω αΪηεζεο ζπκκεηνρΩο Ω ην αξκνδΪσο
εμνπζηνδνηεκΨλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεΪ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΨα γηα δηαδηθαζΪεο ζχλαςεο ζπκβΧζεσλ Ω γηα
ζπγθεθξηκΨλε δηαδηθαζΪα ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. ΑπνδεηθηηθΧ Ψγγξαθα λνκηκνπνΪεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθΧ πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεΪ Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληΪζηνηρε Δεκφζηα ΜηθνλνκηθΩ ΡπεξεζΪα
θαη νη κεηαβνιΨο ηνπ.
β) ΗΧζε ζπκκεηΨρνληνο εκεδαπνχ Ω αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηΧ πεξΪπησζε,
Φ.Γ.Η., Ω επηθπξσκΨλν αληΪγξαθν Ω απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ΟηνηρεΪα θαη Ψγγξαθα απφ ηα νπνΪα πξΨπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κΨιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ ΟπκβνπιΪνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ Ψρνπλ δηθαΪσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθΩ ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα Ψγγξαθα ηεο
λνκηκνπνΪεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΨσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθΩ µνξθΩ ησλ
εηαηξεηψλ Ω θΧζε Χιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα
έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.
3.

Ηιεηζηφο θΧθεινο κε ηελ Ψλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθΩ ηερληθΩ πεξηγξαθΩ (ΙΨξνο Γ).
Ηιεηζηφο θΧθεινο κε ηελ Ψλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηεΪηαη ε νηθνλνκηθΩ πξνζθνξΧ ζε
δύν αληΪγξαθα. Ε νηθνλνκηθΩ πξνζθνξΧ ζα πξΨπεη λα πεξηιακβΧλεη:

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκΩ ρσξΪο ΦΝΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκΩ ηνπ ΝαξαηεξεηεξΪνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ
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Μη πξνζθεξφκελεο ηηκΨο ζα πξΨπεη λα εΪλαη κηθξφηεξεο Ω Ϊζεο ηεο ηηκΩο ΝαξαηεξεηεξΪνπ. Οε πεξΪπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν εΪδνο δελ πεξηιακβΧλεηαη ζην ΝαξαηεξεηΩξην Πηκψλ Ω δελ ππΧξρεη πιΩξεο αληηζηνηρΪα ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλΨλα απφ ηα εΪδε ηνπ ΝαξαηεξεηεξΪνπ, απηφ πξΨπεη επΪζεο λα δειψλεηαη ξεηΧ.

ΆΞΘΞΜ 2 : ΔηαδηθαζΪα ΔηελΨξγεηαο Δηαγσληζκνχ
Ε θαηαθχξσζε ζα γΪλεη κε θξηηΩξην ηελ ΝιΨνλ ΟπκθΨξνπζα απφ ΜηθνλνκηθΩ Χπνςε ΝξνζθνξΧ ΑπνθιεηζηηθΧ ΒΧζε ηεο
ΠηκΩο, ζηηο πξνζθνξΨο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθΧ απνδεθηΨο ζην ζηΧδην ηεο ηερληθΩο αμηνιφγεζεο,
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό (δειαδή ηελ ηηκή ηνπ
Π.Σ. ή ηελ ελδεηθηηθή ηηκή).
Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη πνζνηήησλ ζηνλ πίλαθα I θαη γηα θάζε α/α είδνπο
μερσξηζηά ζηνλ πίλαθα II.
Ε απνζθξΧγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεΪ απφ ηξηκειΩ ΓπηηξνπΩ ζε ζπγθεθξηκΨλε εκΨξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
ΚνζνθνκεΪνπ.
ΑπνζθξαγΪδεηαη ν θπξΪσο θΧθεινο πξνζθνξΧο, ν θΧθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΩο θαζψο θαη ν θΧθεινο ηεο
ηερληθΩο πξνζθνξΧο, κνλνγξΧθνληαη δε θαη ζθξαγΪδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΧ πνπ
ππνβΧιινληαη θαηΧ ην ζηΧδην απηφ θαη ε ηερληθΩ πξνζθνξΧ αλΧ θχιιν. Οηε ζπλΨρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειΨγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΩο θαη αμηνινγεΪ ηηο ηερληθΨο πξνζθνξΨο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθΩξπμεο.
ΙεηΧ ηελ νινθιΩξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπΧλσ ζηαδΪσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαΪλεη ζηελ απνζθξΧγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κΨξνπο ησλ ηερληθΧ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
ΓπηζεκαΪλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεΪ ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΩο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηΧ ηελ θξΪζε ηεο επηηξνπΩο, θαη ζε εθαξκνγΩ ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξΧγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεΪ λα γΪλεη θαηΧ ηελ Ϊδηα ζπλεδξΪαζε.
Μη θΧθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξΨο δελ θξΪζεθαλ θαηΧ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρεΪσλ απνδεθηΨο δελ απνζθξαγΪδνληαη αιιΧ επηζηξΨθνληαη ζηνπο ζπκκεηΨρνληεο κεηΧ ηελ νινθιΩξσζε
ηεο δηαδηθαζΪαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηαηφπηλ ζπληΧζζεη πξαθηηθφ ζην νπνΪν θαηαρσξεΪ φζνπο ππΨβαιαλ πξνζθνξΨο, ηα απνηειΨζκαηα ηνπ ειΨγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΩο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλΨρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλΧδνρνο ν νπνΪνο πξνζθΨξεη ηε πιΨνλ ζπκθΨξνπζα απφ νηθνλνκηθΩ Χπνςε ηηκΩ δελ πξνζθνκΪζεη Ψλα Ω
πεξηζζφηεξα απφ ηα Ψγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΧ πνπ πξνβιΨπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθΩξπμε, ε θαηαθχξσζε
γΪλεηαη ζηνλ αλΧδνρν κε ηελ ακΨζσο επφκελε πιΨνλ ζπκθΨξνπζα απφ νηθνλνκηθΩ Χπνςε ηηκΩ. Οε πεξΪπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκΪζεη Ψλα Ω πεξηζζφηεξα απφ ηα Ψγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΧ ηα νπνΪα απαηηνχληαη θαηΧ ηα
αλσηΨξσ, ε θαηαθχξσζε γΪλεηαη ζηνλ αλΧδνρν κε ηελ ακΨζσο επφκελε πιΨνλ ζπκθΨξνπζα απφ νηθνλνκηθΩ Χπνςε
ηηκΩ θαη νχησ θαζ΄ εμΩο. Αλ θαλΨλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκΪζεη Ψλα Ω πεξηζζφηεξα απφ ηα Ψγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθΧ ηα νπνΪα απαηηνχληαη απφ απηΨο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
Οε πεξΪπησζε πνπ ππΧξρνπλ ηζφηηκεο Ω ηζνδχλακεο πξνζθνξΨο ηειηθφο αλΧδνρνο επηιΨγεηαη ν κεηνδφηεο κεηΧ απφ
θιΩξσζε. Ε θιΩξσζε γΪλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΧλνπ θαη παξνπζΪα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΨσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιΩ κφλν κΪαο πξνζθνξΧο δελ απνηειεΪ θψιπκα γηα ηε ζπλΨρηζε ηεο δηαδηθαζΪαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλΧζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 Χξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΧησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γΪλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ ΚνζνθνκεΪνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεΪ εγγξΧθσο ζηνλ αλαθεξπρζΨληα ΝξνκεζεπηΩ.
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Ε αξκφδηα επηηξνπΩ κπνξεΪ λα θαιεΪ ηνπο πξνζθΨξνληεο λα δηεπθξηλΪδνπλ Ω λα ζπκπιεξψλνπλ ηα Ψγγξαθα Ω ηα
δηθαηνινγεηηθΧ ζπκκεηνρΩο πνπ Ψρνπλ ππνβΧιεη. Ε πην πΧλσ δηεπθξΪληζε Ω ε ζπκπιΩξσζε αθνξΧ κφλν ζηηο αζΧθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκΨιεηεο Ω πξφδεια ηππηθΧ ζθΧικαηα πνπ επηδΨρνληαη δηφξζσζε Ω ζπκπιΩξσζε, ηδΪσο δε παξΧιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκΨλε αξΪζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζΪαο θαη ζΩκαλζεο ηνπ θαθΨινπ θαη ησλ ππνθαθΨισλ ησλ
πξνζθνξψλ Ω αηηΩζεσλ ζπκκεηνρΩο, ιεθηηθΨο θαη θξαζηηθΨο απνθιΪζεηο ησλ εγγξΧθσλ ηεο πξνζθνξΧο απφ ηελ
νξνινγΪα ησλ εγγξΧθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθΨξνπλ Ψλλνκεο ζπλΨπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιεΪςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθΧ ζηνηρεΪα, πιεκκειΩο ζΩκαλζε αληηγξΧθσλ πνπ εθδΪδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΧμεηο ηνπ
Χξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξΧζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ Ω βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνΪεζε ηεο δνκΩο
ησλ εγγξΧθσλ ηεο πξνζθνξΧο απφ ηα ππνδεΪγκαηα, ππνρξεσηηθΧ Ω κε, πνπ ζεζπΪδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθΨο
πξΧμεηο Ω ηα Ψγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιΩξσζε Ω ε δηεπθξΪληζε δελ επηηξΨπεηαη λα Ψρεη σο ζπλΨπεηα
κεηαγελΨζηεξε αληηθαηΧζηαζε Ω ππνβνιΩ εγγξΧθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθΩξπμεο, αιιΧ κφλν ηε
δηεπθξΪληζε Ω ζπκπιΩξσζε, αθφκε θαη κε λΨα Ψγγξαθα, εγγξΧθσλ Ω δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ψρνπλ Ωδε ππνβιεζεΪ.
ΟρεηηθΧ κε ηελ επηθχξσζε αληηγξΧθσλ εγγξΧθσλ, ηζρχεη ην Χξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπΩ κπνξεΪ λα
θαιεΪ εγγξΧθσο ηνπο πξνζθΨξνληεο λα δηεπθξηλΪζνπλ, κΨζα ζε εχινγε πξνζεζκΪα, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθΩο Ω
νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΧο πνπ Ψρνπλ ππνβΧιεη, αλ πεξηΨρεη αζΧθεηεο Ωζζνλνο ζεκαζΪαο, αηΨιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιεΪςεηο Ω πξφδεια ηππηθΧ Ω ππνινγηζηηθΧ ζθΧικαηα πνπ ε επηηξνπΩ θξΪλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξΪληζε απηΩ δελ πξΨπεη λα Ψρεη σο απνηΨιεζκα ηελ νπζηψδε αιινΪσζε ηεο πξνζθνξΧο θαη δελ πξΨπεη λα
πξνζδΪδεη αζΨκηην αληαγσληζηηθφ πιενλΨθηεκα ζηε ζπγθεθξηκΨλε πξνζθνξΧ ζε ζρΨζε κε ηηο ινηπΨο.
H επηηξνπΩ δηελΨξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΨλε εηζΩγεζΩ ηεο , κπνξεΪ λα πξνηεΪλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζΪαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε Ω κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΧ πνζνζηφ κΨρξη 30% ζχκθσλα κε ην Χξζξν 104 ηνπ
Κ.4412/2016. Ε ηειηθΩ θαηαθπξσζεΪζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεΪ κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζΨλ πνζφ ηεο
δηαθΩξπμεο.
Οηνλ πξνκεζεπηΩ πνπ ζα γΪλεη θαηαθχξσζε ην ΚνζνθνκεΪν απνζηΨιιεη ζρεηηθΩ αλαθνΪλσζε πνπ αλαθΨξεη θαη ηελ
πξνζεζκΪα ππνγξαθΩο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΞΘΞΜ 3 : ΠηκΨο Νξνζθνξψλ - Κφκηζκα
Μη ηηκΨο ζα πξΨπεη λα δΪδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξΧθνληαη νινγξΧθσο θαη αξηζκεηηθψο. ΝξνζθνξΨο πνπ δε
δΪλνπλ ηηο ηηκΨο ζε επξψ Ω πνπ θαζνξΪδνπλ ζρΨζε επξψ κε μΨλν λφκηζκα ζα απνξξΪπηνληαη σο απαξΧδεθηεο.
Ε αλαγξαθΩ ηεο ηηκΩο ζε επξψ κπνξεΪ λα γΪλεηαη κε δχν Ω θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΧ ςεθΪα (Χλεπ νξΪνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηεΪηαη ζε ελδηΧκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεΪηαη ζε δπν δεθαδηθΧ ςεθΪα, πξνο ηα
Χλσ εΧλ ην ηξΪην δεθαδηθφ ςεθΪν εΪλαη Ϊζν Ω κεγαιχηεξν ηνπ πΨληε Ω πξνο ηα θΧησ εΧλ εΪλαη κηθξφηεξν ηνπ πΨληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΧ δελ πξνθχπηεη κε ζαθΩλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΩ Ω δελ δΪλεηαη εληαΪα ηηκΩ γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εΪδνπο, ε πξνζθνξΧ απνξξΪπηεηαη σο απαξΧδεθηε.

ΆΞΘΞΜ 4 : ξφλνο Ζζρχνο Νξνζθνξψλ
Μη πξνζθνξΨο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηΨρνληεο επΪ εθαηφλ εΪθνζη (120) εκεξνινγηαθΨο εκΨξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελΨξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΝξνζθνξΧ πνπ νξΪδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξΪπηεηαη σο απαξΧδεθηε.
ΓΧλ νη ζπκκεηΨρνληεο θιΩζεθαλ λα παξαηεΪλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδΨρζεθαλ ηελ παξΧηαζε, νη
πξνζθνξΨο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιΨνλ απηφ ρξνληθφ δηΧζηεκα.

ΆΞΘΞΜ 5 : ΑληηπξνζθνξΨο
ΑληηπξνζθνξΨο δελ γΪλνληαη δεθηΨο. Οε πεξΪπησζε ππνβνιΩο ηνπο, απνξξΪπηνληαη σο απαξΧδεθηεο.
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ΆΞΘΞΜ 6 : ΝαξΧδνζε - ΝαξαιαβΩ

Ε παξΧδνζε ηνπ εΪδνπο ζην ΚνζνθνκεΪν ζα γΪλεηαη ηκεκαηηθΧ, θαηφπηλ Ψγγξαθεο παξαγγειΪαο απνζηαιεΪζαο κε
ηειενκνηνηππΪα (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγΧζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιΩςε απηΩο.

ΆΞΘΞΜ 7 : ΝιεξσκΩ - ΗξαηΩζεηο
Ε πιεξσκΩ ηνπ πξνκεζεπηΩ ζα γΪλεηαη εληφο εμΩληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιΩ ηνπ ηηκνινγΪνπ, βΧζεη ησλ
λνκΪκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκΩο θαη κεηΧ απφ Ψγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΧικαηνο.
Μ πξνκεζεπηΩο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηΩζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην ΚνζνθνκεΪν.

ΆΞΘΞΜ 8 : ΓγγπΩζεηο
Μ ζπκκεηΨρσλ ζηνλ νπνΪν Ψγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζΨιζεη κΨζα ζε εΪθνζη (20) εκΨξεο απφ ηελ
θνηλνπνΪεζε ηεο αλαθνΪλσζεο γηα ηελ ππνγξαθΩ ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκΪδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιΩο εθηΨιεζεο Ϊζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθΩο αμΪαο.
Ε εγγχεζε θαιΩο εθηΨιεζεο πεξηιακβΧλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθΩο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθΩ.



ηελ εκεξνκελΪα ιΩμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθΩ επηζηνιΩ θαιΩο εθηΨιεζεο πξΨπεη λα Ψρεη ηζρχ
ηνπιΧρηζηνλ δεθαηεζζΧξσλ (14) κελψλ).

Οε πεξΪπησζε πνπ πεξΧζεη Χπξαθηε ε πην πΧλσ πξνζεζκΪα Ω ν αλΧδνρνο δελ πξνζΨιζεη λα ππνγξΧςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη Ψθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνΪθεζε θνξΨα νξγΧλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγΧλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Χξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 9 : ξφλνο Ζζρχνο Οχκβαζεο
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεΪ ζα Ψρεη δηΧξθεηα γηα Ψλα (1) Ψηνο απφ ηελ εκεξνκελΪα ππνγξαθΩο ηεο.
Πν ΚνζνθνκεΪν κπνξεΪ κε κνλνκεξΩ απφθαζΩ ηεο λα παξαηεΪλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηΧζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ ζε πεξΪπησζε κε εμΧληιεζεο ησλ πνζνηΩησλ.
ΝεξαηηΨξσ παξΧηαζε γΪλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηΩ. Μη παξαηΧζεηο ζα γΪλνληαη κε ηνπο Ϊδηνπο
φξνπο θαη ηηκΨο θαη ε ζπλνιηθΩ ηνπο δηΧξθεηα δελ κπνξεΪ λα μεπεξλΧ ην Ψλα (1) Ψηνο.
Ε ζχκβαζε ζα ηζρχεη κΨρξη ηελ παξΧδνζε ησλ εηδψλ.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεΪ λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν ΡπεξεζΪα Ω λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλΩ ζπκθσλΪα ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεΪ Χιιε ζχκβαζε ζηα πιαΪζηα ησλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ ΔεκνζΪνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζΪα Ω αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λΨνη Κφκνη-ΔηαηΧμεηο-ΜδεγΪεο γηα ην πξντφλππεξεζΪα.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεΪ ζε αληηθεηκεληθΧ δηθαηνινγεκΨλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ Ψγγξαθεο
ζπκθσλΪαο ησλ ζπκβαιινκΨλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Χξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 11 : ΓλζηΧζεηο - ΝξνζθπγΨο
Οχκθσλα κε ην Χξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
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Γηα δεκφζηεο ζπκβΧζεηο κε εθηηκψκελε αμΪα θΧησ ησλ εμΩληα ρηιηΧδσλ (60.000) επξψ (ρσξΪο Φ.Ν.Α.), ζε πεξΪπησζε
Ψλζηαζεο θαηΧ πξΧμεο ηεο αλαζΨηνπζαο αξρΩο, ε πξνζεζκΪα Χζθεζεο ηεο εΪλαη πΨληε (5) εκΨξεο απφ ηελ θνηλνπνΪεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΧμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΨα. Γηα ηελ Χζθεζε Ψλζηαζεο θαηΧ ηεο δηαθΩξπμεο Ω
ηεο πξφζθιεζεο, ε Ψλζηαζε ππνβΧιιεηαη κΨρξη πΨληε (5) εκΨξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθΩ εκεξνκελΪα ππνβνιΩο
πξνζθνξψλ.
Ε Ψλζηαζε ππνβΧιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζΨηνπζαο αξρΩο, ε νπνΪα απνθαζΪδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
Χξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκΪαο δΨθα (10) εκεξψλ, κεηΧ ηελ Χπξαθηε πΧξνδν ηεο νπνΪαο ηεθκαΪξεηαη ε
απφξξηςε ηεο Ψλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Χζθεζεο Ψλζηαζεο, απαηηεΪηαη, κε ηελ θαηΧζεζε ηεο Ψλζηαζεο, ε
θαηαβνιΩ παξαβφινπ ππΨξ ηνπ ΔεκνζΪνπ πνζνχ Ϊζνπ κε ην Ψλα ηνηο εθαηφ (1%) επΪ ηεο εθηηκψκελεο αμΪαο ηεο
ζχκβαζεο. Πν παξΧβνιν απηφ απνηειεΪ δεκφζην Ψζνδν. Πν παξΧβνιν επηζηξΨθεηαη κε πξΧμε ηεο αλαζΨηνπζαο αξρΩο,
αλ ε Ψλζηαζε γΪλεη δεθηΩ απφ ην απνθαζΪδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΞΘΞΜ 12 : ΝνηληθΨο ΞΩηξεο
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΨπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν ΝξνκεζεπηΩο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΧζε δεκηΧ πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΚνζνθνκεΪν απφ ηε κε εθηΨιεζε Ω θαθΩ εθηΨιεζε ηεο ζρεηηθΩο ζχκβαζεο.
ΑπνξξΪπηνληαη πξνζθνξΨο επηρεηξΩζεσλ πνπ θαηΧ παξΧβαζε ησλ Χξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο
ΓξγαζΪαο απαζρνινχλ Ω εθκεηαιιεχνληαη αλειΪθνπο θΧησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΞΘΞΜ 13 : Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο Οπκθεξφλησλ
Πν ΚνζνθνκεΪν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζΪα ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηΩξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξΨρεη ζηνλ ΑλΧδνρν,
απαηηεΪ Γρεκχζεηα, φπσο νξΪδεηαη ζηo Χξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δΪλεη Ψκθαζε ζηηο δηαηΧμεηο ηνπ Χξζξνπ 24
ηνπ Ϊδηνπ λφκνπ, πεξΪ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΨλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΞΘΞΜ 14 :ΓεληθΨο ΝξνδηαγξαθΨο - ΓΪδε - Ννζφηεηεο
ΠΙΝΑΚΑ I ΓΖΔΕ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ
ΓλδεηθηηθΩ
α/α

Ησδηθφο ΓΪδνπο

ΝεξηγξαθΩ ΓΪδνπο - ΝξνδηαγξαθΨο

M.M

ΠηκΩ ζπκπ.

Ννζφηεηα

ΦΝΑ
1.

07-02-01-0002

ΗΑΝΑΗΖΑ ΓΖΑ ΗΓΟΓΔΑΗΖΑ 250 gr

ΠΓΙ

0,02 €

12.300

2.

07-02-01-0003

ΗΑΝΑΗΖΑ ΓΖΑ ΗΓΟΓΔΑΗΖΑ 640 gr

ΠΓΙ

0,03 €

4.500

3.

07-02-02-0002

ΗΓΟΓΔΑΗΖΑ 250 gr

ΠΓΙ

0,02 €

12.300

4.

07-02-02-0003

ΗΓΟΓΔΑΗΖΑ 640 gr

ΠΓΙ

0,08 €

4.500

5.

02-04-01-0008

ΗΜΚΠΑΞΖΑ ΑΝΘΑ

ΠΓΙ

1,09 €

20

6.

02-04-01-0023

ΟΗΜΡΝΓΟ ΝΘΑΟΠΖΗΓΟ (ΤΞΖΟ ΗΜΚΠΑΞΖ)

ΠΓΙ

1,30 €

50

7.

02-04-01-0024

ΠΓΙ

1,81 €

65

ΟΦΜΡΓΓΑΞΖΟΠΞΓΟ ΙΖΗΞΓΟ ΑΝΘΓΟ ΠΡΝΜΡ
VETEX

ΠΙΝΑΚΑ II ΓΖΔΕ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ
ΓλδεηθηηθΩ
α/α

Ησδηθφο ΓΪδνπο

ΝεξηγξαθΩ ΓΪδνπο - ΝξνδηαγξαθΨο

M.M

ΠηκΩ ζπκπ.

Ννζφηεηα

ΦΝΑ
1.

07-03-01-0001

ΑΘΜΡΙΖΚΜΑΞΠΜ 30 ΙΓΠΞΤΚ

ΠΓΙ

2,22 €

105

ΠΓΙ

2,21 €

55

ΗΖΘΜ

1,45 €

450

ΑΝΜΞΞΡΝΑΚΠΖΗΜ ΝΖΑΠΤΚ ΡΓΞΜ (ΠΤΚ 5 lit): ΡΓΞΜ
ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΝΖΑΠΤΚ, ΙΑΓΓΖΞΖΗΤΚ ΟΗΓΡΤΚ ΗΑΖ ΟΡΟΗΓΡΤΚ
2.

02-01-02-0002

ΓΖΑ ΝΘΡΟΖΙΜ ΟΠΜ ΓΞΖ, ΙΕ ΠΜΛΖΗΜ, ΜΖΗΜΘΜΓΖΗΜ ΗΑΖ
ΑΗΖΚΔΡΚΜ ΙΓ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΑ ΑΞΑΖΤΟΕΟ Ή ΙΕ, ΟΓ ΘΖΠΞΑ,
ΙΓ ΑΡΛΕΙΓΚΕ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΑ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ
ΑΝΜΞΞΡΝΑΚΠΖΗΜ ΞΜΡΤΚ ΟΓ ΟΗΜΚΕ ΝΘΡΚΠΕΞΖΜΡ:
ΑΝΜΞΞΡΝΑΚΠΖΗΜ ΝΘΡΚΠΕΞΖΜΡ ΞΜΡΤΚ ΟΓ ΟΗΜΚΕ (ΜΖ
ΑΚΤ ΠΤΚ 25 kgr) ,ΙΓ ΑΝΜΘΡΙΑΚΠΖΗΕ ΔΞΑΟΕ ΓΖΑ

3.

02-01-02-0004

ΝΘΡΚΠΕΞΖΑ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ ΓΖΑ ΜΘΜΡΟ ΠΜΡΟ ΠΡΝΜΡΟ ΠΤΚ
ΞΡΝΤΚ ΙΕ ΠΜΛΖΗΜ ΗΑΖ ΙΕ ΓΝΖΗΖΚΔΡΚΜ ΓΖΑ ΠΜ
ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΖΗΜ, ΠΜ ΔΓΞΙΑ ΗΑΖ ΠΑ ΙΑΠΖΑ, ΚΑ ΙΕΚ
ΝΓΞΖΓΓΖ ΗΜΘΘΤΔΓΖΟ ΜΡΟΖΓΟ ΗΑΖ ΚΑ ΙΕΚ ΑΦΕΚΓΖ
ΗΑΠΑΘΜΖΝΑ
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ΓλδεηθηηθΩ
α/α

Ησδηθφο ΓΪδνπο

ΝεξηγξαθΩ ΓΪδνπο - ΝξνδηαγξαθΨο

M.M

ΠηκΩ ζπκπ.

Ννζφηεηα

ΦΝΑ
ΑΝΜΞΞΡΝΑΚΠΖΗΜ ΡΓΞΜ ΝΘΡΚΠΕΞΖΤΚ ΝΖΑΠΤΚ (ΠΤΚ 4 lit):
ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΝΖΑΠΤΚ, ΙΑΓΓΖΞΖΗΤΚ ΟΗΓΡΤΚ ΗΑΖ
4.

02-01-02-0012

ΟΡΟΗΓΡΤΚ ΓΖΑ ΝΘΡΟΖΙΜ ΟΠΜ ΝΘΡΚΠΕΞΖΜ, ΙΕ ΠΜΛΖΗΜ,

ΠΓΙ

2,43 €

15

ΠΓΙ

4,59 €

2

ΠΓΙ

1,18 €

54

ΠΓΙ

2,46 €

5

ΜΖΗΜΘΜΓΖΗΜ ΗΑΖ ΑΗΖΚΔΡΚΜ ΙΓ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΑ ΑΞΑΖΤΟΕΟ Ή
ΙΕ, ΟΓ ΘΖΠΞΑ, ΙΓ ΑΡΛΕΙΓΚΕ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΑ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ
ΑΝΜΟΗΘΕΞΡΚΠΖΗΜ ΝΘΡΚΠΕΞΖΤΚ ΝΖΑΠΤΚ (ΓΖΑ ΑΘΑΠΑ)

5.

02-01-02-0006

6.

02-03-01-0002

7.

02-03-01-0023

8.

13-01-01-0005

ΒΑΔΑ ΓΡΑΘΖΚΑ 2lt

ΠΓΙ

4,91 €

10

9.

13-01-01-0075

ΒΑΔΑ ΓΡΑΘΖΚΑ 1lt

ΠΓΙ

3,95 €

30

10.

13-01-01-0074

ΒΑΔΑ ΓΡΑΘΖΚΑ 500ml

ΠΓΙ

2,20 €

40

11.

02-03-02-0001

ΒΓΚΔΖΚΕ ΗΑΘΑΞΕ 500 ml

ΠΓΙ

2,21 €

65

12.

02-03-01-0003

ΒΜΡΞΠΟΑΗΖΑ ΘΓΗΑΚΤΚ WC, ΝΘΑΟΠΖΗΑ

ΠΓΙ

0,74 €

5

13.

02-03-01-0021

ΒΜΡΞΠΟΑΗΖΑ ΝΖΓΗΑΘ ΘΓΗΑΚΤΚ WC

ΠΓΙ

2,23 €

5

14.

02-03-01-0027

ΓΑΚΠΖΑ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ (ΔΓΡΓΕ)

ΠΓΙ

9,92 €

5

15.

02-04-01-0019

ΔΜΓΖΑ ΑΝΜΞΞΖΙΑΠΤΚ ΙΓ ΝΓΚΠΑΘ 25ΘΪηξσλ

ΠΓΙ

47,12 €

5

16.

02-04-01-0004

ΔΜΓΖΑ ΑΝΜΞΞΖΙΑΠΤΚ ΝΘΑΟΠΖΗΑ ΙΓ ΝΓΚΠΑΘ ΙΓΟΑΖΜ

ΠΓΙ

7,12 €

5

17.

07-02-03-0001

ΗΑΘΑΙΑΗΖΑ ΝΑΗΓΠΜ (100 ηεκ)

ΝΑΗΓ

0,37 €

20

18.

02-03-01-0005

ΗΑΠΟΑΞΖΔΜΗΠΜΚΜ

ΠΓΙ

3,01 €

1

19.

02-04-01-0045

ΗΜΡΒΑΔΓΟ ΝΘΑΟΠ. ΓΖΑ ΗΑΞΜΠΟΖΑ ΟΦΜΡΓΓΑΞΖΟΙΑΠΜΟ

ΠΓΙ

7,44 €

5

20.

02-04-01-0010

ΗΜΡΒΑΔΓΟ ΝΘΑΟΠΖΗΜΖ ΑΝΜΞΞΖΙΑΠΤΚ 30 ΘΖΠΞΤΚ

ΠΓΙ

5,41 €

5

21.

07-02-03-0002

ΗΜΡΠΑΘΑΗΖΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ Ι..

ΠΓΙ

0,01 €

14.000

22.

07-02-03-0003

ΙΑΑΖΞΑΗΖΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ Ι..

ΠΓΙ

0,01 €

2.500

23.

02-03-01-0008

ΠΓΙ

7,69 €

10

24.

02-03-01-0026

ΛΓΟΗΜΚΜΝΑΚΑ ΗΖΠΞΖΚΑ

ΠΓΙ

0,78 €

20

25.

02-03-01-0025

ΛΡΞΑΦΑΗΖΑ ΘΓΝΖΔΓΟ ΠΡΝΜΡ ASTOR

ΠΓΙ

3,97 €

1

26.

02-03-01-0011

ΝΑΓΜΗΡΟΠΓΟ (ΟΑΗΜΡΘΑΗΖΑ)

ΠΓΙ

0,74 €

30

27.

02-03-01-0022

ΝΑΚΑΗΖΑ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ (3 ΠΓΙ)

ΠΓΙ

0,68 €

70

28.

02-04-01-0026

ΝΑΞΗΓΠΓΔΑ

ΠΓΙ

7,00 €

2

29.

02-03-01-0012

ΝΓΠΟΓΠΑΗΖΑ ΠΡΝΜΡ ΒΓΠΓΛ 3030

ΠΓΙ

0,81 €

500

30.

07-02-03-0004

ΝΕΞΜΡΚΑΗΖΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ Ι..

ΠΓΙ

0,01 €

2.500

31.

07-02-05-0002

ΝΜΠΕΞΖΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ ΙΓΓΑΘΑ Ι..

ΠΓΙ

0,01 €

36.000

32.

07-02-05-0001

ΝΜΠΕΞΖΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ ΙΖΗΞΑ Ι..

ΠΓΙ

0,01 €

5.000

33.

02-03-01-0013

ΟΑΝΜΡΚΑΗΖΑ ΑΠΜΙΖΗΑ 10 γξ ΝΓΞΖΝΜΡ

ΠΓΙ

0,19 €

900

34.

02-03-01-0029

ΟΑΝΜΡΚΖ ΑΞΤΙΑΠΖΗΜ 125 gr

ΠΓΙ

0,89 €

135

35.

02-03-01-0014

ΟΑΝΜΡΚΖ ΝΞΑΟΖΚΜ ΝΘΑΗΓΟ 125 gr

ΠΓΙ

0,52 €

115

ΟΡΟΗΓΡΑΟΖΑ 5 Lit ΝΓΞΖΝΜΡ
ΑΝΜΟΙΕΠΖΗΜ ΤΞΜΡ ΟΓ ΟΝΞΓΥ 330 ml ΝΓΞΖΝΜΡ
ΑΝΜΦΞΑΗΠΖΗΜ ΘΓΗΑΚΤΚ ΗΑΖ ΟΤΘΕΚΤΚ ΠΡΝΜΡ
ΠΜΡΙΝΜΦΘΜ

ΙΓΙΒΞΑΚΕ ΝΓΞΖΠΡΘΖΓΙΑΠΜΟ ΝΘΑΟΠΖΗΕ ΔΖΑΦΑΚΕ (15
κεηξ.)
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ΓλδεηθηηθΩ
α/α

Ησδηθφο ΓΪδνπο

ΝεξηγξαθΩ ΓΪδνπο - ΝξνδηαγξαθΨο

M.M

ΠηκΩ ζπκπ.

Ννζφηεηα

ΦΝΑ
36.

02-03-01-0015

ΟΑΝΜΡΚΖ ΡΓΞΜ ΓΞΖΤΚ (4 Lit)

ΠΓΙ

2,91 €

50

37.

13-01-01-0002

ΟΝΑΓΓΜΟ ΒΑΙΒΑΗΓΞΜΟ

ΠΓΙ

4,34 €

3

38.

02-01-02-0011

ΠΓΙ

1,16 €

1

39.

02-03-01-0016

ΟΡΞΙΑ ΜΚΔΞΜ

ΠΓΙ

0,16 €

125

40.

02-03-01-0017

ΟΡΞΙΑ ΣΖΘΜ

ΠΓΙ

4,09 €

2

41.

02-03-01-0018

ΠΓΙ

0,19 €

50

42.

02-03-01-0019

ΟΦΜΡΓΓΑΞΖΑ ΔΖΝΘΕΟ ΜΣΓΤΟ (ΙΓ ΟΡΞΙΑ)

ΠΓΙ

0,12 €

660

43.

02-04-01-0014

ΟΦΜΡΓΓΑΞΖΟΠΞΓΟ ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΗΓΟ

ΠΓΙ

2,59 €

335

44.

02-03-03-0001

ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΑΘΑΠΤΚ 500 ml

ΠΓΙ

9,30 €

90

45.

02-03-03-0002

ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΓΝΖΦΑΚΓΖΤΚ

ΠΓΙ

1,54 €

265

46.

02-03-03-0003

ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΘΓΗΑΚΤΚ 500 ml

ΠΓΙ

0,99 €

10

47.

02-03-03-0009

ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΠΔΑΙΖΤΚ (ΙΓ ΙΕΑΚΖΟΙΜ) 500 ml

ΠΓΙ

0,68 €

50

48.

02-03-03-0004

ΡΓΞΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜΡ ΠΔΑΙΖΤΚ (ΤΞΖΟ ΙΕΑΚΖΟΙΜ) 500 ml

ΠΓΙ

0,69 €

200

49.

02-03-03-0005

ΡΔΞΜΘΤΞΖΗΜ ΜΛΡ 16%-20%, ΠΤΚ 450 gr

ΠΓΙ

0,37 €

85

50.

02-04-01-0064

ΦΑΞΑΟΖΑ ΜΞΘΜΟΠΑΠΖΗΑ

ΠΓΙ

1,51 €

8

51.

02-03-03-0007

ΘΤΞΖΚΕ 2 ΘΖΠΞΤΚ

ΠΓΙ

0,77 €

500

52.

02-03-01-0034

ΠΓΙ

9,67 €

70

53.

02-03-01-0107

ΠΓΙ

1,86 €

20

ΟΠΓΓΚΤΠΖΗΜ-ΓΡΑΘΖΟΠΖΗΜ ΡΓΞΜ ΓΖΑ ΝΘΡΚΠΕΞΖΑ ΝΖΑΠΤΚ
(4lit.)

ΟΦΜΡΓΓΑΞΖΑ ΑΝΘΑ ΝΘΑΟΠΖΗΑ ΙΑΘΑΗΑ ΗΑΖ ΡΝΜΑΘΘΓΞΓΖΗΑ
ΔΖΑΟΠΑΟΓΤΚ 15x10

ΣΡΓΓΖΑ ΑΝΜ ΦΓΘΖΔΜΘ ΓΖΑ ΠΕ ΙΓΠΑΦΜΞΑ ΑΟΗΤΚ ΑΖΙΑΠΜΟ
35 lit ΙΓ ΓΖΞΜΘΑΒΕ
ΣΡΓΓΖΑ ΑΝΜ ΦΓΘΖΔΜΘ ΙΖΗΞΑ 15 lit

Απαηηείηαη δείγκα.
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ΜΓΡΟ Δ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
η



ΜλνκαζΪα: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ



Ησδηθφο ΑλαζΨηνπζαο ΑξρΩο / ΑλαζΨηνληα ΦνξΨα ΗΕΙΔΕΟ : 99221895



ΠαρπδξνκηθΩ δηεχζπλζε / Νφιε / Παρ. Ησδηθφο: Μηθηζκφο ΔξνζνρσξΪνπ, 33100 Άκθηζζα



Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξΪεο: κούρα Π.



ΠειΨθσλν: 2265350131



Ει. ηαρπδξνκεΪν: diax2@gnamfissas.gr



Δηεχζπλζε ζην ΔηαδΪθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο


ΠΪηινο Ω ζχληνκε πεξηγξαθΩ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΨλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV:33141126-9



Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕΟ: [-]



Ε ζχκβαζε αλαθΨξεηαη ζε Ψξγα, πξνκΩζεηεο, Ω ππεξεζΪεο : προμήθειες



Γθφζνλ πθΪζηαληαη, Ψλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΧησλ : [Καη]



- Αξηζκφο αλαθνξΧο πνπ απνδΪδεηαη ζηνλ θΧθειν απφ ηελ αλαζΨηνπζα αξρΩ (εάν σπάρτει):

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

ΝιΩξεο ΓπσλπκΪα:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

ΓΧλ δελ ππΧξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα εγθαηΧζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξΨα, αλαθΨξεηε Χιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνΪεζεο, εθφζνλ
απαηηεΪηαη θαη ππΧξρεη
ΠαρπδξνκηθΩ δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο Ω αξκφδηνηi :

[……]

ΠειΨθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκεΪν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην ΔηαδΪθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΧλ

[……]

ππΧξρεη):
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Μλνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελΪα θαη ηνλ

[……]

ηφπν γΨλλεζεο εθφζνλ απαηηεΪηαη:

[……]

ΘΨζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

ΠαρπδξνκηθΩ δηεχζπλζε:

[……]

ΠειΨθσλν:

[……]
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Ει. ηαρπδξνκεΪν:

[……]

ΓΧλ ρξεηΧδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξΩ ζηνηρεΪα ζρεηηθΧ κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΨο ηεο, ηελ Ψθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Οην Χξζξν 73 παξ. 1 νξΪδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

ΟπκκεηνρΩ ζε εγθιεκαηηθΩ νξγΧλσζε.

2.

ΔσξνδνθΪα

3.

ΑπΧηε

4.

ΠξνκνθξαηηθΧ εγθιΩκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΨο δξαζηεξηφηεηεο

5.

ΚνκηκνπνΪεζε εζφδσλ απφ παξΧλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ω ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΪαο

6.

ΝαηδηθΩ εξγαζΪα θαη Χιιεο κνξθΨο εκπνξΪαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

ΑπΧληεζε:

ΡπΧξρεη ηειεζΪδηθε θαηαδηθαζηηθΩ απφθαζε εηο βάξνο

[] Καη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνΪν εΪλαη κΨινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ω
επνπηηθνχ ηνπ νξγΧλνπ Ω Ψρεη εμνπζΪα εθπξνζψπεζεο,

ΓΧλ ε ζρεηηθΩ ηεθκεξΪσζε δηαηΪζεηαη ειεθηξνληθΧ,

ιΩςεο απνθΧζεσλ Ω ειΨγρνπ ζε απηφ γηα Ψλαλ απφ ηνπο

αλαθΨξεηε: (δηαδηθηπαθΩ δηεχζπλζε, αξρΩ Ω θνξΨαο

ιφγνπο πνπ παξαηΪζεληαη αλσηΨξσ (ζεκεΪα 1-6), Ω

Ψθδνζεο, επαθξηβΩ ζηνηρεΪα αλαθνξΧο ησλ εγγξΧθσλ):

θαηαδηθαζηηθΩ απφθαζε ε νπνΪα Ψρεη εθδνζεΪ πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πΨληε Ψηε θαηΧ ην κΨγηζην Ω ζηελ νπνΪα Ψρεη νξηζηεΪ
απεπζεΪαο πεξΪνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεΪ λα
ηζρχεη;

Γάλ λαη, αλαθΨξεηαη:

α) ΕκεξνκελΪα:[ ],

α) ΕκεξνκελΪα ηεο θαηαδηθαζηηθΩο απφθαζεο

ζεκεΪν-(-α): [ ],

πξνζδηνξΪδνληαο πνην απφ ηα ζεκεΪα 1 Ψσο 6 αθνξΧ θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν Ω ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδΪθεο,

β) [……]

β) ΝξνζδηνξΪζηε πνηνο Ψρεη θαηαδηθαζηεΪ [ ]·

γ) ΔηΧξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

Χ) ζεκεΪν(-α) [ ]

απόθαζε:

ΓΧλ ε ζρεηηθΩ ηεθκεξΪσζε δηαηΪζεηαη ειεθηξνληθΧ,
αλαθΨξεηε: (δηαδηθηπαθΩ δηεχζπλζε, αξρΩ Ω θνξΨαο
Ψθδνζεο, επαθξηβΩ ζηνηρεΪα αλαθνξΧο ησλ εγγξΧθσλ):
[……][……][……][……]

Οε πεξΪπησζε θαηαδηθαζηηθΩο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Καη [] Όρη

θνξΨαο Ψρεη ιΧβεη κΨηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηΪα ηνπ παξΧ ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξΧςηε ηα κΨηξα πνπ ιΩθζεθαλ:

[……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:
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1) Μ νηθνλνκηθφο θνξΨαο Ψρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ ΓιιΧδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνΪα εΪλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΨλνο ;
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Μ νηθνλνκηθφο θνξΨαο Ψρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηΩζεη ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεΪο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο Ψρεη ιΧβεη κΨηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηΪα ηνπ παξΧ ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθΧζαξζε»);
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΧςηε ηα κΨηξα πνπ ιΩθζεθαλ:
[…….............]

ΒξΪζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο ζε νπνηαδΩπνηε απφ ηηο

[] Καη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηΧζεηο:
α) πηψρεπζε, Ω
β) δηαδηθαζΪα εμπγΪαλζεο, Ω
γ) εηδηθΩ εθθαζΧξηζε, Ω
δ) αλαγθαζηηθΩ δηαρεΪξηζε απφ εθθαζαξηζηΩ Ω απφ ην
δηθαζηΩξην, Ω
ε) Ψρεη ππαρζεΪ ζε δηαδηθαζΪα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
Ω
ζη) αλαζηνιΩ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηΩησλ, Ω
δ) ζε νπνηαδΩπνηε αλΧινγε θαηΧζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζΪα πξνβιεπφκελε ζε εζληθΨο

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

δηαηΧμεηο λφκνπ

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

ΓΧλ λαη:
- ΝαξαζΨζηε ιεπηνκεξΩ ζηνηρεΪα:
- ΔηεπθξηλΪζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνΪνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξΨαο, ζα δχλαηαη λα εθηειΨζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΨαο εζληθΩο
λνκνζεζΪαο θαη ησλ κΨηξσλ ζρεηηθΧ κε ηε ζπλΨρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ ιεηηνπξγΪαο ππφ απηΨο ηηο

(δηαδηθηπαθΩ δηεχζπλζε, αξρΩ Ω θνξΨαο Ψθδνζεο,

πεξηζηΧζεηο

επαθξηβΩ ζηνηρεΪα αλαθνξΧο ησλ εγγξΧθσλ):

ΓΧλ ε ζρεηηθΩ ηεθκεξΪσζε δηαηΪζεηαη ειεθηξνληθΧ,

[……][……][……]
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αλαθΨξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο ζνβαξό

[] Καη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

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

ΓΧλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΪο πιεξνθνξΪεο:

Γάλ λαη, Ψρεη ιΧβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο κΨηξα
απηνθΧζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΧςηε ηα κΨηξα πνπ ιΩθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο ζπκθσλίεο κε

[] Καη [] Όρη

Χιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΪο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, Ψρεη ιΧβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο κΨηξα

ΓΧλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΪο πιεξνθνξΪεο:

απηνθΧζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΧςηε ηα κΨηξα πνπ ιΩθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Καη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρΩο ηνπ
ζηε δηαδηθαζΪα αλΧζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΪο πιεξνθνξΪεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρεΪξεζε

[] Καη [] Όρη

ζπλδεδεκΨλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζΨηνπζα
αξρΩ Ω ζηνλ αλαζΨηνληα θνξΨα Ω Ψρεη κε Χιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζΪαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΪο πιεξνθνξΪεο:
[...................…]
Έρεη επηδεΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο ζνβαξΩ Ω

[] Καη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκΨιεηαii θαηΧ ηελ εθηΨιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαΪηεζεο ζην πιαΪζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, Ψρεη ιΧβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο κΨηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζΨηνληα θνξΨα Ω πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ εΪρε σο απνηΨιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειΪα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο Ω
Χιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθΧζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΧςηε ηα κΨηξα πνπ ιΩθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΪο πιεξνθνξΪεο:
ΙπνξεΪ ν νηθνλνκηθφο θνξΨαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Καη [] Όρη

α) δελ Ψρεη θξηζεΪ Ψλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηΧ ηελ παξνρΩ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξΪβσζε ηεο απνπζΪαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ω
ηελ πιΩξσζε ησλ θξηηεξΪσλ επηινγΩο,
β) δελ Ψρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΪεο απηΨο,
γ) Ωηαλ ζε ζΨζε λα ππνβΧιιεη ρσξΪο θαζπζηΨξεζε ηα
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δηθαηνινγεηηθΧ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΨηνπζα
αξρΩ/αλαζΨηνληα θνξΨα
δ) δελ Ψρεη επηρεηξΩζεη λα επεξεΧζεη κε αζΨκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζΪα ιΩςεο απνθΧζεσλ ηεο αλαζΨηνπζαο αξρΩο Ω
ηνπ αλαζΨηνληα θνξΨα, λα απνθηΩζεη εκπηζηεπηηθΨο
πιεξνθνξΪεο πνπ ελδΨρεηαη λα ηνπ απνθΨξνπλ αζΨκηην
πιενλΨθηεκα ζηε δηαδηθαζΪα αλΧζεζεο Ω λα παξΧζρεη εμ
ακειεΪαο παξαπιαλεηηθΨο πιεξνθνξΪεο πνπ ελδΨρεηαη λα
επεξεΧζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΧζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΩ Ω ηελ αλΧζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Μ νηθνλνκηθφο θνξΨαο εΪλαη εγγεγξακκΨλνο ζηα ζρεηηθΧ

[…]

επαγγεικαηηθΧ Ω εκπνξηθΧ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
ΓιιΧδα Ω ζην θξΧηνο κΨινο εγθαηΧζηαζΩο; ηνπ:
ΓΧλ ε ζρεηηθΩ ηεθκεξΪσζε δηαηΪζεηαη ειεθηξνληθΧ,
αλαθΨξεηε:

(δηαδηθηπαθΩ δηεχζπλζε, αξρΩ Ω θνξΨαο Ψθδνζεο,
επαθξηβΩ ζηνηρεΪα αλαθνξΧο ησλ εγγξΧθσλ):
[……][……][……]

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Μ θΧησζη ππνγεγξακκΨλνο, δειψλσ επηζΩκσο φηη ηα ζηνηρεΪα πνπ Ψρσ αλαθΨξεη ζχκθσλα κε ηα κΨξε Ζ – IV αλσηΨξσ
εΪλαη αθξηβΩ θαη νξζΧ θαη φηη Ψρσ πιΩξε επΪγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξΪπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Μ θΧησζη ππνγεγξακκΨλνο, δειψλσ επηζΩκσο φηη εΪκαη ζε ζΨζε, θαηφπηλ αηηΩκαηνο θαη ρσξΪο θαζπζηΨξεζε, λα
πξνζθνκΪζσ ηα πηζηνπνηεηηθΧ θαη ηηο ινηπΨο κνξθΨο απνδεηθηηθψλ εγγξΧθσλ πνπ αλαθΨξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εΧλ:
α) ε αλαζΨηνπζα αξρΩ Ω ν αλαζΨησλ θνξΨαο Ψρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΧβεη ηα ζρεηηθΧ δηθαηνινγεηηθΧ απεπζεΪαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθΩ βΧζε δεδνκΨλσλ ζε νπνηνδΩπνηε θξΧηνο κΨινο απηΩ δηαηΪζεηαη δσξεΧλ.
β) ε αλαζΨηνπζα αξρΩ Ω ν αλαζΨησλ θνξΨαο Ψρνπλ Ωδε ζηελ θαηνρΩ ηνπο ηα ζρεηηθΧ Ψγγξαθα.
Μ θΧησζη ππνγεγξακκΨλνο δΪδσ επηζΩκσο ηε ζπγθαηΧζεζΩ κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζΨηνπζαο αξρΩο Ω ηνπ
αλαζΨηνληα θνξΨα, φπσο θαζνξΪδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκΨλνπ λα απνθηΩζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΧ ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνΪεο Ψρσ ππνβΧιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεΪ ην αληΪζηνηρν κΨξνο/ελφηεηα/ζεκεΪν] ηνπ παξφληνο
ΠππνπνηεκΨλνπ Γληχπνπ Ρπεχζπλεο ΔΩισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζΪαο πξνκΩζεηαο:
(ζπλνπηηθΩ πεξηγξαθΩ, παξαπνκπΩ ζηε δεκνζΪεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ψληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΧο)].
ΕκεξνκελΪα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεΪηαη Ω εΪλαη απαξαΪηεην, ππνγξαθΩ(-Ψο): [……]
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