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Αξ. πξση.:2937

ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ
Δ/λζε:

Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ

Π.Η.:

33100

Πει.:

(22650) 28400

Fax:

(22650) 22086

URL:

www.gnamfissas.gr

Δ/λζε:

Δηνηθεηηθνχ

Πκήκα:

Μηθνλνκηθφ

Νιεξνθ.: Ιήηαιαο Θ.
Πει.:

(22653) 50131

Fax:

(22650) 22086

E-mail:

diax4@gnamfissas.gr

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαηΡπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. ην Κ 4250/2014 « Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο- Ηαηαξγήζεηο, Οπγρσλεχζεηο…»
1.3. ηνπ άξ. 7, παξ. 6 ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-05-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 2286/1995 (ΦΓΗ 19/Α/01-02-95) «Νξνκήζεηεο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»
1.5. ηνπ Κ. 2955/2001 (ΦΓΗ 256/Α/02-11-01) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Νε.Ο.Ρ.
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.7. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
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1.8. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.

ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο Ειεθηξνληθνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε
εμέιημε

3.

ηελ κε αξ.02/30-04-2020(ζέκα 2ν) (ΑΔΑ: ΩΖΜΡ4690ΒΜ-3ΠΛ) απφθαζε ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο
δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηαΡγξψλ Ηαπζίκσλ

4.

ηελ κε αξ. 814/06-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΒΚ4690ΒΜ-ΓΛΔ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, γηα ηελ πξνθήξπμε
Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ

5.

ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ Κνζνθνκείνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ θαπζίκσλ
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ

Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ γηα ηελπξνκήζεηαΡγξψλ Ηαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο,
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπ. ΦΝΑ 24%(Νεηξέιαην θίλεζεο CPV 09134100-8, θαη Ακφιπβδε βελδίλε
CPV 09132100-4)θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην κεγαιχηεξν παξερφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) αλά ιίηξν,
γηα θάζε α/α είδνπο ρσξηζηά. Πν πνζνζηφ ηεο έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε
θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο
Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο.
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης για θέρμανση (cpv: 09134100-8)

35.500 λίτρα

2

Ακφιπβδε βελδίλε (cpv: 09132100-4)

1.500 λίτρα

εκείωζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο Πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαη Ακόιπβδεο Βελδίλεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δειηίν Σηκώλ
πνπ εμέδωζε ην Σκήκα Γκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γλόηεηαο Φωθίδαο ηελ 22/4/2020. (http://www.fuelprices.gr/)
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Πφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

19-05-2020

Πξίηε

10:00π.κ.

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 18-05-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:





ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:


θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
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θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».
–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΓΓΩΡΓΙΟΤΥΑΡΙΛΑΟ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ............................................................................... Οπλνπηηθφο Νξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο
ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ................................................................................................. Ργξά Ηαπζίκα
ΗΑΓ ................................................................................................................... 1611
ΗΩΔΖΗΜΖCPV .................................................................................................. Ακφιπβδε βελδίλε CPV 09132100-4θαη Νεηξέιαην θίλεζεο
CPV 09134100-8
ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ............................................................ 45.000,00 €ζπκπ. ΦΝΑ 24%
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ.................................................. Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ................................ 19-05-2020
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ...... 18-05-2020
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ ....................................................................... ηελ κεγαιχηεξε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηηο εθαηφ (%)
αλά ιίηξν
ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ....................................................................... Γπξψ
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ................................................... Δελ απαηηείηαη
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.................................................................. Απαηηείηαη
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ............................................................................... Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο κέρξη ηελ
παξάδνζε ησλ εηδψλ
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΆΞΘΞΜ 1 : ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ

Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»
ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΩΟΕΟ (TEΡΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016(Ιέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Πν TEΡΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 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.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ).

3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό έθπησζεο).
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ΆΞΘΞΜ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ

Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο
ηηκήο, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην κεγαιχηεξν παξερφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) αλά ιίηξν. Πν
πνζνζηφ ηεο έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο
πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο
Φσθίδαο, γηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ κεγαιχηεξε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηηο
εθαηφ (%) αλά ιίηξν δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε κεγαιχηεξε
πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηηο εθαηφ (%) αλά ιίηξν. Οε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή
κε ηελ ακέζσο επφκελε ηελ κεγαιχηεξε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηηο εθαηφ (%) αλά ιίηξν θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
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ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104
ηνπ Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ
ηεο δηαθήξπμεο.
Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΞΘΞΜ 3 : Γγγπήζεηο
Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

Οε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 4 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ
Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΞΘΞΜ 5 : ΑΚΠΖΝΞΜΟΦΜΞΓΟ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 6 : ΝΑΞΑΔΜΟΕ - ΝΑΞΑΘΑΒΕ
Ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο
απνζηαιείζαο κε ηειενκνηνηππία (fax), σο εμήο:


εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ fax ζηηο δεμακελέο ηνπ Κνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
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ηνπ, ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ λφκηκνπ πξσηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Ρπεξεζηψλ, εθηφο απφ
πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Κνζνθνκείν εγγξάθσο.
Ε παξάδνζεγηα ηνΝεηξέιαην θίλεζεοαπφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο
ηνπιάρηζηνλ 10.000 lit

Ε παξαιαβή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη απφ Γπηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα
απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ Νξσηνθφιινπ Ναξαιαβήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ
λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη ηα κέιε ηεο Γπηηξνπήο.

ΆΞΘΞΜ 7 : ΈΘΓΓΜΖ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ
Γηα ηα θείκελα ζε ρεκηθή εμέηαζε είδε, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο Γγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνχ εκείνπ ηνπ
Ηξάηνπο. Γηα ηα ππφινηπα είδε ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αγνξαλνκία. Πν Κνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα
ζηέιλεη, φζεο θνξέο θξίλεη αλαγθαίν, δείγκαηα ζην Γεληθφ εκείν ηνπ Ηξάηνπο αλάινγα κε ην είδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο πνηφηεηαο ή ηεο πξνέιεπζεο. Πα δείγκαηα ζα παίξλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην.

ΆΞΘΞΜ 8 : ΝΘΕΞΩΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ
Ε πιεξσκή ηνπ Νξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.
Ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλακε ηε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα
παξάδνζήο ηνπ, ζεσξεκέλεο απφ ην Πκήκα Γκπνξίνπ ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γλφηεηαο Φσθίδαο
Μη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, αλαιχνληαη σο εμήο:
Ρπέξ ΑΓΝΝ 0,06%, ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 3% επί ηνπ ΑΓΝΝ 0,06%, ΜΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ
3%, ππέξ ςπρηθήο πγείαο 2%, Φ.Γ. 1%,
Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή, ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο κε ηηο
παξαθάησ θξαηήζεηο:
Ρπέξ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07%, αξηφζεκν ΓΑΑΔΕΟΡ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07%, ΜΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ
ΓΑΑΔΕΟΡ 3%
Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΞΘΞΜ 9 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ - ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ
Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ν.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελάπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο,
εθαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Πν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΞΘΞΜ 11 : ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΞΘΞΜ 12 : ΓΓΙΡΘΓΖΑ – ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΩΚ
Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηoάξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΞΘΞΜ 13 : ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.

ΆΞΘΞΜ 14 : Νξνυπνζέζεηο Οπκκεηνρήο


Οηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο
γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαοηνπ Νίλαθα Γηδψλ.



Μη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαζψο θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ εκείνπ ηνπ Ηξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε
απηέο ησλ Ηξαηηθψλ Δηπιηζηεξίσλ. Πα θαχζηκα πξννξίδνληαη γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ κεραλεκάησλ θαη
ζέξκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πνλίδεηε φηη δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα απνζηέιινπκε δείγκαηα απφ ηα
θαχζηκα ζην Γεληθφ εκείν ηνπ Ηξάηνπο γηα λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηά ηνπ φζν θαη αλ πιεξνχληαη νη
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.

ΆΞΘΞΜ 15 : ΓΖΔΕ – ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ

ΓΖΔΜΟ

ΝΜΟΜΠΕΠΑ

Νεηξέιαην θίλεζεο

35.000λίτρα

Ακφιπβδε βελδίλε

1.500λίτρα

Γ. Κ. Άκθηζζαο - ΟπλνπηηθφοΝξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα Ργξψλ Ηαπζίκσλ

Οειίδα 12 απφ 23

ΑΔΑ: ΩΤ7Ω4690ΒΟ-Η9Ζ

20PROC006675484 2020-05-08

ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 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)
ε



Μλνκαζία: 5 ΤΓΓΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΘΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΓΡΓΑ ΓΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ



Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕΟ :99221895



Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Νφιε / Παρ. Ησδηθφο: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα



Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:



Πειέθσλν: 2265350131



Ει. ηαρπδξνκείν: diax4@gnamfissas.gr



Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.gnamfissas.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο


Πίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):091341008θαη 09135100-5



Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕΟ: [-]



Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: πξνκήζεηεο



Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Καη]



Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Οηνηρεία αλαγλψξηζεο:

Απάληεζε:

Νιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

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

αξκφδηνηi:

[……]
[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

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

[] Καη [] Όρη

άξζξνπ 20:
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή επηρείξεζε»iii ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ
ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Γάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ

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

κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Γθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ

[…...............]

εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.

[….]

Ηαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο

[] Καη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

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

α) [……]

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Γάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε

εγγξάθσλ):[……][……][……][……]

εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε

γ) [……]

ζηνλ επίζεκν θαηάινγνiv:
δ) Ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα

δ) [] Καη [] Όρη

θξηηήξηα επηινγήο;
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Γάλ φρη:
Γπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ
ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Δ θαηά πεξίπησζε ΙΜΚΜ
εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο:
ε) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη

ε) [] Καη [] Όρη

βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

δσξεάλ;

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Πξφπνο ζπκκεηνρήο:

Απάληεζε:

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

[] Καη [] Όρη

δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv;
Γάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΠΓΡΔ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο.
Γάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή

α) [……]

θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα ):
β) Νξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο

β) [……]

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

γ) [……]

Πκήκαηα

Απάληεζε:

Ηαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα

[ ]

ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Ηαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Γθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Μλνκαηεπψλπκν

[……]

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο

[……]

εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝvi
Οηήξημε:

Απάληεζε:

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο

[]Καη []Όρη

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Γάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΠΓΡΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ
πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Γθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii
Οην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii·
δσξνδνθίαix,x·
απάηεxi·
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii·
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii·
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv.

Θφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Ρπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ

[] Καη [] Όρη

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην νπνίν
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα

εγγξάθσλ):

ηζρχεη;

[……][……][……][……]xvi

Γάλ λαη,

αλαθέξεηεxvii:

α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

α) Εκεξνκελία:[ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ

ζεκείν-(-α): [ ],

ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,

ιφγνο(-νη):[ ]

β) Νξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

β) [……]

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xviii

Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Καη [] Όρη

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xix;
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Νιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

Απάληεζε:
[] Καη [] Όρη

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γάλ φρη αλαθέξεηε:

ΦΜΞΜΖ

ΓΖΟΦΜΞΓΟ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ
ΑΟΦΑΘΖΟΕΟ

α) ψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Ννην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;

α)[……]·

α)[……]·

γ)Νσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;

β)[……]

β)[……]

1) Ιέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;

γ.1) [] Καη [] Όρη

γ.1) [] Καη [] Όρη

- Ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;

-[] Καη [] Όρη

-[] Καη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ

δ) [] Καη [] Όρη

δ) [] Καη [] Όρη

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απνθιεηζκνχ:
2) Ιε άιια κέζα; Δηεπθξηλίζηε:
δ) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxii

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]

[……]

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):xxiii

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα,

Απάληεζε:

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπxxiv;

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
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[] Καη [] Όρη

Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο

θαηαζηάζεηοxxv

[] Καη [] Όρη

:

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

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

- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
ηηο πεξηζηάζεηοxxvi
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ννηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii;

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Καη [] Όρη
[.......................]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε

[] Καη [] Όρη

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[…...........]
Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε

[] Καη [] Όρη

ηπρόλζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε

[] Καη [] Όρη

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεοxxix;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[...................…]

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Καη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο
ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Καη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
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γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα
δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Γθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ

Απάληεζε

επηινγήο
Νιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Καη [] Όρη

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ζ – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ζ, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Πππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Ρπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν,
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Εκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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ii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετήςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώκαι/ι το
ςφνολο του ετήςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
iii Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
iv Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
v Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vi Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ
του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii Όπωσ 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).
ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και
του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ
νομοκεςία).
xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά
µε τθν προςταςία των οικονοµικώνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι
τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxiv
Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi
Άρκρο 73 παρ. 5.
xxvii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii
Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
xxix
Πρβλ άρκρο 48.
xxx Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi
Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
xxxii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από
τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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