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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκεέν Άκθηζζαο, Ϋρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηΪμεηο:
1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο
δηαηΪμεηο»
1.3. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξέ Δεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη
Ϊιιεο δηαηΪμεηο»
1.4. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη
Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»
1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ
Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη ζάκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
1.6. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "ΔηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο".
1.7. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "ΔηνηθεηηθΫο απινπζηεχζεηο-θαηαξγάζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζένπ ΣνκΫα".

2.

Σηο απνθΪζεηο:
ν

2.1. ηελ κε αξ. 4/14-05-2020 (ζΫκα 9 ) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξέ ΔηελΫξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ
Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ Τπεξεζέα Πηζηνπνέεζεο Βηνταηξηθνχ Γμνπιηζκνχ, (ΑΔΑ: ΧΑΥΓ4690ΒΟ-ΚΙΞ).
2.2. ηελ Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξάζεθε κε α/α: 911 ζην Βηβιέν Γγθξέζεσλ
θαη Γληνιψλ Πιεξσκάο ΑΔΑ: ΦΠ6Θ4690ΒΟ-ΦΡΑ.
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ Τπεξεζέα Πηζηνπνέεζεο Βηνταηξηθνχ Γμνπιηζκνχ (CPV: 50400000-9),
πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο 2.200,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24% γηα Ϋλα (1) Ϋηνο θαη κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ ΠιΫνλ
πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο.
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Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελΫξγεηαο

Ηκεξνκελέα δηελΫξγεηαο

ΗκΫξα

Ώξα

Γ. Ν. Άκθηζζαο

18-06-2020

ΠΫκπηε

10:00π.κ.

Οη πξνζθνξΫο θαηαηέζεληαη κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγΪζηκε εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνχ 17-06-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεέα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη κεηΪ ηελ νξηζζεέζα εκεξνκελέα θαη ψξα δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθάξπμεο αλαξηΪηαη:





ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιέαο θαη ηεξεΪο ΓιιΪδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ: www.gnamfissas.gr

Δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ:
Τπνςάθηνη ά πξνζθΫξνληεο θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ, ηα κΫιε απηψλ κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα
εγθαηεζηεκΫλα ζε:





θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο
θξΪηνο-κΫινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλέα Δεκνζέσλ πκβΪζεσλ
ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε.

ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ΜΫξε θαη Παξαξηάκαηα πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε ηζρχνπλ νη πεξέ πξνκεζεηψλ «Νφκνη – ΔηαηΪμεηο».
–O–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΙΔΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ............................................................................... πλνπηηθφο
ΤΠΗΡΓΙΑ ....................................................................................................... Πηζηνπνέεζεο Βηνταηξηθνχ Γμνπιηζκνχ
ΚΑΓ ................................................................................................................... 0887.01
ΚΧΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 50400000-9
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 2.200,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%
ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ.................................................. ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ................................ 18-06-2020
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ..... 17-06-2020
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ....................................................................... ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ
ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο
ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ....................................................................... Γπξψ
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ........................................................... 120 εκΫξεο
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηεέηαη
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. Απαηηεέηαη
ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ ............................................................................... Έλα (1) Ϋηνο
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθΫινπ, ζηνλ νπνέν ζα
αλαγξΪθνληαη επθξηλψο:


ε ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζΫκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα

ΜΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο πνπ θΫξνπλ ηηο ελδεέμεηο ηνπ
θπξέσο θαθΫινπ, ηα εμάο:
1.

Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθΫξσλ απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθάξπμεο.
1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(ΜΫξνο Δ)

ην νπνέν απνηειεέηαη απφ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, σο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδέδνπλ δεκφζηεο αξρΫο ά ηξέηα κΫξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο
πιεξνέ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:
α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ησλ Ϊξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνέεο νη νηθνλνκηθνέ
θνξεέο απνθιεένληαη ά κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Σν TEΤΔ ππνβΪιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ην αξκνδέσο
εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα
ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. ΑπνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθΪ πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεέ Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληέζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα
θαη νη κεηαβνιΫο ηνπ.
β) ΚΪζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηΪ πεξέπησζε,
Φ.Γ.Κ., ά επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ά απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κΫιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθά ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο
λνκηκνπνέεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθά µνξθά ησλ
εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ 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.

Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθά ηερληθά πεξηγξαθά (ΜΫξνο Γ).

3.

Κιεηζηφο θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζε δχν
αληέγξαθα. Η νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη:


ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά ρσξέο ΦΠΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκά ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ (εθφζνλ ππΪξρεη)
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη κηθξφηεξεο ά έζεο ηεο ηηκάο Παξαηεξεηεξένπ. ε πεξέπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν εέδνο δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ά δελ ππΪξρεη πιάξεο αληηζηνηρέα ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλΫλα απφ ηα εέδε ηνπ Παξαηεξεηεξένπ, απηφ πξΫπεη επέζεο λα δειψλεηαη ξεηΪ.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η θαηαθχξσζε ζα γέλεη κε θξηηάξην ηελ ΠιΫνλ πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο
Σηκάο, ζηηο πξνζθνξΫο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθΪ απνδεθηΫο ζην ζηΪδην ηεο ηερληθάο αμηνιφγεζεο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
Η απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ απφ ηξηκειά Γπηηξνπά ζε ζπγθεθξηκΫλε εκΫξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Ννζνθνκεένπ.
Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο, ν θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο
ηερληθάο πξνζθνξΪο, κνλνγξΪθνληαη δε θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
ππνβΪιινληαη θαηΪ ην ζηΪδην απηφ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ αλΪ θχιιν. ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειΫγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη αμηνινγεέ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθάξπμεο. `
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπΪλσ ζηαδέσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ απνζθξΪγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κΫξνπο ησλ ηερληθΪ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαέλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεέ ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο, θαη ζε εθαξκνγά ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Ν.4412/2016, ε απνζθξΪγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα γέλεη θαηΪ ηελ έδηα ζπλεδξέαζε.
Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρεέσλ απνδεθηΫο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ επηζηξΫθνληαη ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε
ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηφπηλ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλΫρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλΪδνρνο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε ηηκά δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά
πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ε θαηαθχξσζε
γέλεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα
αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε
ηηκά θαη νχησ θαζ΄ εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ ηζφηηκεο ά ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο ηειηθφο αλΪδνρνο επηιΫγεηαη ν κεηνδφηεο κεηΪ απφ
θιάξσζε. Η θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Η ππνβνιά κφλν κέαο πξνζθνξΪο δελ απνηειεέ θψιπκα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 Ϊξζξν 117 παξ.3)
Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γέλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζα
αλαθνηλσζεέ εγγξΪθσο ζηνλ αλαθεξπρζΫληα Πξνκεζεπηά.
Η αξκφδηα επηηξνπά κπνξεέ λα θαιεέ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα δηεπθξηλέδνπλ ά λα ζπκπιεξψλνπλ ηα Ϋγγξαθα ά ηα
δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη. Η πην πΪλσ δηεπθξέληζε ά ε ζπκπιάξσζε αθνξΪ κφλν ζηηο αζΪθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκΫιεηεο ά πξφδεια ηππηθΪ ζθΪικαηα πνπ επηδΫρνληαη δηφξζσζε ά ζπκπιάξσζε, ηδέσο δε παξΪιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκΫλε αξέζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζέαο θαη ζάκαλζεο ηνπ θαθΫινπ θαη ησλ ππνθαθΫισλ ησλ
πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, ιεθηηθΫο θαη θξαζηηθΫο απνθιέζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο πξνζθνξΪο απφ ηελ
νξνινγέα ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθΫξνπλ Ϋλλνκεο ζπλΫπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιεέςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα, πιεκκειάο ζάκαλζε αληηγξΪθσλ πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξΪζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ά βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνέεζε ηεο δνκάο
ησλ εγγξΪθσλ ηεο πξνζθνξΪο απφ ηα ππνδεέγκαηα, ππνρξεσηηθΪ ά κε, πνπ ζεζπέδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθΫο
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πξΪμεηο ά ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιάξσζε ά ε δηεπθξέληζε δελ επηηξΫπεηαη λα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα
κεηαγελΫζηεξε αληηθαηΪζηαζε ά ππνβνιά εγγξΪθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, αιιΪ κφλν ηε
δηεπθξέληζε ά ζπκπιάξσζε, αθφκε θαη κε λΫα Ϋγγξαθα, εγγξΪθσλ ά δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ άδε ππνβιεζεέ.
ρεηηθΪ κε ηελ επηθχξσζε αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, ηζρχεη ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπά κπνξεέ λα
θαιεέ εγγξΪθσο ηνπο πξνζθΫξνληεο λα δηεπθξηλέζνπλ, κΫζα ζε εχινγε πξνζεζκέα, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη, αλ πεξηΫρεη αζΪθεηεο άζζνλνο ζεκαζέαο, αηΫιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιεέςεηο ά πξφδεια ηππηθΪ ά ππνινγηζηηθΪ ζθΪικαηα πνπ ε επηηξνπά θξέλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η
δηεπθξέληζε απηά δελ πξΫπεη λα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ νπζηψδε αιινέσζε ηεο πξνζθνξΪο θαη δελ πξΫπεη λα
πξνζδέδεη αζΫκηην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ζηε ζπγθεθξηκΫλε πξνζθνξΪ ζε ζρΫζε κε ηηο ινηπΫο.
H επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο , κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζέαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ κΫρξη 30% ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 104 ηνπ
Ν.4412/2016. Η ηειηθά θαηαθπξσζεέζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεέ κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζΫλ πνζφ ηεο
δηαθάξπμεο.
ηνλ αλΪδνρν πνπ ζα γέλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκεέν απνζηΫιιεη ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ αλαθΫξεη θαη ηελ
πξνζεζκέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ
Οη ηηκΫο ζα πξΫπεη λα δέδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξΪθνληαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο. ΠξνζθνξΫο πνπ δε
δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε επξψ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε επξψ κε μΫλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
Η αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε επξψ κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα (Ϊλεπ νξένπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα
Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε ά πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέλεηαη εληαέα ηηκά γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εέδνπο, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο επέ εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.
ΓΪλ νη ζπκκεηΫρνληεο θιάζεθαλ λα παξαηεέλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδΫρζεθαλ ηελ παξΪηαζε, νη
πξνζθνξΫο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ
ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο, απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ
Η πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη εληφο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ, βΪζεη ησλ
λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο θαη κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο.
Ο πξνκεζεπηάο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηάζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ ζα Ϋρεη δηΪξθεηα γηα Έλα (1) Ϋηνο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο.
Σν Ννζνθνκεέν κπνξεέ κε κνλνκεξά απφθαζά ηνπ λα παξαηεέλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ.
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Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεέ λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζέα ά λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλά ζπκθσλέα ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεέ Ϊιιε ζχκβαζε ζηα πιαέζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζένπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζέα ά αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λΫνη Νφκνη-ΔηαηΪμεηο-Οδεγέεο γηα ην πξντφλππεξεζέα.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεέ ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ Ϋγγξαθεο
ζπκθσλέαο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΓΓΤΗΓΙ
Ο ζπκκεηΫρσλ ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο αλαθνέλσζεο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο έζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο.
Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθά.



ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα Ϋρεη ηζρχ
ηνπιΪρηζηνλ δεθαηεζζΪξσλ (14) κελψλ).

ε πεξέπησζε πνπ πεξΪζεη Ϊπξαθηε ε πην πΪλσ πξνζεζκέα ά ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνέθεζε θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα θΪησ ησλ εμάληα ρηιηΪδσλ (60.000) επξψ (ρσξέο Φ.Π.Α.), ζε πεξέπησζε
Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά
ηεο πξφζθιεζεο, ε Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη κΫρξη πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο
πξνζθνξψλ.
Η Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα απνθαζέδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
Ϊξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ, κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε
απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε
θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Δεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο,
αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηάο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκηΪ πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκεέν απφ ηε κε εθηΫιεζε ά θαθά εθηΫιεζε ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.
Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο επηρεηξάζεσλ πνπ θαηΪ παξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο
Γξγαζέαο απαζρνινχλ ά εθκεηαιιεχνληαη αλειέθνπο θΪησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΥΡΓΧΓΙ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ
Με ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλΪδνρν, ππνγεγξακκΫλεο νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο θαη φια
ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα απφ ηνλ θνξΫα.
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ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ

Σν Ννζνθνκεέν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξΫρεη ζηνλ ΑλΪδνρν,
απαηηεέ Γρεκχζεηα, φπσο νξέδεηαη ζηo Ϊξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δέλεη Ϋκθαζε ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 24
ηνπ έδηνπ λφκνπ, πεξέ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΡΘΡΟ 14 : ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο
Ο δηαγσληζκφο αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν θαιάο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ απηληδσηψλ θαη ησλ αλαπλεπζηάξσλ
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηα ζηνηρεέα ησλ νπνέσλ δέλνληαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο:
α/α

ΑπηληδσηΫο

Serial No

Σκάκα

1

PRIMEDIC Defi-Β, Metrax M110

73472016436

ΥΓΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

2

PRIMEDIC Defi-Β, Metrax M110

73472016440

ΜΑΙΓΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

80465

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

0800 002597

ΣΓΠ (Σκάκα Γπεηγφλησλ)

01936

ΣΓΠ (Σκάκα Γπεηγφλησλ)

10151216

ΣΓΠ (Σκάκα Γπεηγφλησλ)

NIHON KOHDEN, Cardiolife, Portable

3

Defibrillator, TEC-7731K

4

PRIMEDIC Defi-Monitor, Metrax M240
NIHON KOHDEN, Cardiolife, Portable

5

Defibrillator, TEC-7531K
S&W Medico Teknik A/S, CARDIO AID

6

750, type DMS 730/750

7

PRIMEDIC Defi-Monitor, Metrax M240
S&W Medico Teknik A/S, CARDIO AID

8

750, type DMS 730/750

α/α

Αλαπλεπζηάξεο

0299 001020
10151215

ΜΣΝ (ΜνλΪδα Σερλεηνχ
Νεθξνχ)
ΥΓΙΡΟΤΡΓΓΙΑ

Serial No

Σκάκα

1

DRAGER OXYLOG

ARLB-0050

ΣΓΠ (Σκάκα Γπεηγφλησλ)

2

DRAGER OXYLOG 1000

SRTH-0081

ΣΓΠ (Σκάκα Γπεηγφλησλ)

3

AIROVENT, type AXR.1a

00718

ΥΓΙΡΟΤΡΓΓΙΑ

4

AIROVENT, type AXR.1a

00719

ΥΓΙΡΟΤΡΓΓΙΑ

Ο αλΪδνρνο ζα εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληάξεζε θαη πηζηνπνέεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ κεραλεκΪησλ
βηνταηξηθάο πνπ αθνξΪ ν δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηα ηερληθΪ εγρεηξέδηα ηνπ θΪζε θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ θαη ηα
θΪησζη πξφηππα γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ιεηηνπξγέα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ:
Έιεγρνο Ηιεθηξηθάο ΑζθΪιεηαο : IEC/ΓΝ 60601 γηα ηελ ειεθηξηθά αζθΪιεηα θαη ιεηηνπξγέα ηαηξνηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ά IEC 62353 γηα ηελ ειεθηξηθά αζθΪιεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεηΪ απφ ζπληάξεζε ά επηζθεπά.
ΑπηληδσηΫο: IEC/ΓΝ 60601-2-4 γηα απηληδσηΫο
Ο Ϋιεγρνο ησλ κεραλεκΪησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκεένπ παξνπζέα ηερληθνχ ηνπ Σκάκαηνο
Σερληθνχ. Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε εέλαη λα κε δηαηαξαρζεέ ε θπζηνινγηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ απφ ηελ
πξνζσξηλά παχζε ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλεκΪησλ.
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη ηα ηππηθΪ αιιΪ θαη νπζηαζηηθΪ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα, πνπ
ζα ηνπ εμαζθαιέδνπλ ηελ ηερλνγλσζέα ζρεηηθΪ κε ηελ ζπληάξεζε θαη πηζηνπνέεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ
κεραλεκΪησλ πνπ αθνξΪ ν δηαγσληζκφο. Σα αλσηΫξσ ζα απνδεηθλχνληαη κε αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ, βεβαηψζεηο
θιπ ελ ηζρχ. Γπέζεο, ππνρξενχηαη λα δηαζΫηεη κφληκα ζηελ ΓιιΪδα θαηΪιιεια εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
ζπληάξεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεέ ζρεηηθά ιέζηα ησλ εξγαδνκΫλσλ.
Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη θαη λα θαηαζΫζεη πηζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τπνπξγηθάο
απφθαζεο ΔΤ8/1348/04 θαη ησλ πξνηχπσλ ISO 9001 & ISO 13485. Ιδηαέηεξα ζην πηζηνπνηεηηθφ 13485 ζα πξΫπεη λα
γέλεηαη ζαθάο αλαθνξΪ ηνπ πεδένπ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηερληθά ππνζηάξημε απηληδσηψλ θαη αλαπλεπζηάξσλ.
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Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη θαηΪινγν κε ηα δηαθξηβσκΫλα φξγαλα ηα νπνέα ζα ρξεζηκνπνηάζεη γηα ηελ
ζπληάξεζε θαη ηελ επηζθεπά ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαιακβΪλεη. Γπέζεο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη ηα ζρεηηθΪ
πηζηνπνηεηηθΪ δηαθξέβσζεο.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ζπληάξεζεο ησλ κεραλεκΪησλ, ν αλΪδνρνο πξΫπεη λα θαηαζΫζεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαιάο
ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη ηα ηερληθΪ δειηέα κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ ειΫγρσλ ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ.
ΓΪλ θαηΪ ηελ ζπληάξεζε, δηαπηζησζεέ βιΪβε ά δπζιεηηνπξγέα ζε θΪπνην απφ ηα κεραλάκαηα, ηφηε ν αλΪδνρνο νθεέιεη
λα ελεκεξψζεη εγγξΪθσο ηελ ηερληθά ππεξεζέα γηα ην θφζηνο απνθαηΪζηαζεο ηεο βιΪβεο ηνπ.
Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέζεη ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, Ϋγθπξν ηξφπν επηθνηλσλέαο
(fax/mail/ηειΫθσλν) καδέ ηνπ γηα ηπρφλ βιΪβεο πΫξαλ ηηο ζπληάξεζεο.
Η δηΪγλσζε θΪζε βιΪβεο ά δπζιεηηνπξγέαο, ζα πξΫπεη λα γέλεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν δσξεΪλ θαη ζα αθνινπζεέ
πξνζθνξΪ γηα ηελ επηζθεπά ηνπ.
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρζροσ 79 παρ. 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



Ολνκαζέα: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ



Κσδηθφο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΗΜΔΗ : 99221895



Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξένπ, 33100 Άκθηζζα



ΣειΫθσλν: 2265350131



Ηι. ηαρπδξνκεέν: diax4@gnamfissas.gr



Δηεχζπλζε ζην Δηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο


Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):



Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-]



Η ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο: προκήζεηες



Γθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ: [Ναη]



- Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εάλ σπάρτεη):

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

Απάληεζε:

Πιάξεο Γπσλπκέα:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):

[ ]

ΓΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξΫα, αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ
απαηηεέηαη θαη ππΪξρεη
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ά αξκφδηνηi :

[……]

ΣειΫθσλν:

[……]

Ηι. ηαρπδξνκεέν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ

[……]

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

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ

[……]

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη:

[……]

ΘΫζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:

[……]

ΣειΫθσλν:

[……]

Ηι. ηαρπδξνκεέν:

[……]
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ΓΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ

[]Ναη []Όρη

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα
θξηηάξηα επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο
V θαησηΫξσ;
Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ
παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο
θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ
απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ
πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο
οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας,
παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς
οηθολοκηθούς θορείς.
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

πκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε.

2.

Δσξνδνθέα

3.

ΑπΪηε

4.

ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο

6.

Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

ΑπΪληεζε:

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εηο βάξνο

[] Ναη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνέν εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά
επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο,

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,

ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο

αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο

ιφγνπο πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ):

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ
απεπζεέαο πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα
ηζρχεη;
Γάλ λαη, αλαθΫξεηαη:

α) Ηκεξνκελέα:[ ],

α) Ηκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο

ζεκεέν-(-α): [ ],
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πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν ά ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο,

β) [……]

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ ]·

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

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

Ϊ) ζεκεέν(-α) [ ]

απόθαζε:

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,
αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο
Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Ναη [] Όρη

θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:

[……]

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

Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Ναη [] Όρη

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

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηάζεη ηηο

[] Ναη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[…….............]

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο

[] Ναη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:
α) πηψρεπζε, ά
β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά
γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά
δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην
δηθαζηάξην, ά
ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ά
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ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ά
δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο

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

δηαηΪμεηο λφκνπ

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

ΓΪλ λαη:
- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα:
- Δηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο εζληθάο
λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρε
ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο,

απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηο

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ):

ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,

[……][……][……]

αλαθΫξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξό

[] Ναη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

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

ΓΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο:

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα
απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκθσλίεο κε

[] Ναη [] Όρη

Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα

ΓΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο:

απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Ναη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο ηνπ
ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρεέξεζε

[] Ναη [] Όρη

ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζΫηνπζα
αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζέαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο:
[...................…]
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Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξά ά

[] Ναη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηαii θαηΪ ηελ εθηΫιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά
Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο:
Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Ναη [] Όρη

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά
ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο,
β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο,
γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα
δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά
ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην
πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ
ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα
επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζηα ζρεηηθΪ

[…]

επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
ΓιιΪδα ά ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζάο; ηνπ:
ΓΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,
αλαθΫξεηε:

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο,
επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ):
[……][……][……]

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα κε ηα κΫξε Ι – IV αλσηΫξσ
εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαη ζε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη ρσξέο θαζπζηΫξεζε, λα
πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εΪλ:
α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ.
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β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα.
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ
αλαζΫηνληα θνξΫα, φπσο θαζνξέδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο
ΣππνπνηεκΫλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δάισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο:
(ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)].
Ηκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……]
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