Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
OLYMPIA TRINGOU
Ημερομηνία: 2020.08.21 12:00:54

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ
« ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »

ΠΑΣΡΑ: 21/08/2020
Αρικμ. Πρωτ.: 11149

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΡΙΘ. 22/2020
ΜΕ ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ

ελίδα 1

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 40

Πόλθ

ΠΑΣΡΑ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

26331

Σθλζφωνο

2610 635141

Φαξ

2610 220511

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

promithies.karaman@gmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μαρία γοφρου

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ
και ςυγκεκριμζνα ςτον Τποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του
Ν.4270/2014.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Τπθρεςιϊν Τγείασ .
τοιχεία Επικοινωνίασ
α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο του Τπουργείου Τγείασ και ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
https://www.karamandaneio.gov.gr/
β) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία
επικοινωνίασ.

1.2 ηοητεία Γηαδηθαζίας - Υρεκαηοδόηεζε
υνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

26 Αυγούστου 2020
ΗΜΕΡΑ Τετάρτη
& ώρα 14:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

27 Αυγούστου 2020
ΗΜΕΡΑ Πέμπτη
& ώρα 10:00

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Είδοσ διαδικαςίασ
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 13 του ν. 4693/20 όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν παροφςα.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Θ δαπάνθ για τθν
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1311αε ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ
ζτουσ 2020 του Φορζα.

1.3 σλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια των περιλαμβανόμενων ςτον κάτωκι πίνακα μζςων ατομικισ
προςταςίασ για τθν πρόλθψθ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊου:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8

ΜΑΚΕ FFP2
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΜΑΣΙΩΝ
ΜΠΛΟΤΗΕ ΜΧ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ
ΜΠΛΟΤΗΕ ΧΕΙΡ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ
ΚΑΛΤΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΘ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ
TAYVEK
ΑΠΙΔΕ ΠΡΟΩΠΟΤ

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει αποκλειςτικά τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.
Προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται όχι μόνο για το ςφνολο των ηθτουμζνων ποςοτιτων ανά είδοσ,
αλλά και για μζροσ τθσ ποςότθτασ εκάςτου είδουσ. Θ ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ που θ
οικονομικότερθ από άποψθ τιμισ προςφορά, δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ που
ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου παράδοςθσ, διατθρεί το δικαίωμα τθσ
κατακφρωςθσ τθσ υπόλοιπθσ ποςότθτασ των ειδϊν από τθν αμζςωσ επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά.
ε περίπτωςθ και πάλι μθ κάλυψθσ των ποςοτιτων, θ διαδικαςία αυτι κα ακολουκθκεί ζωσ τθν
προμικεια τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ειδϊν.

1.4 Θεζκηθό πιαίζηο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
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 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων
και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,
 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 τθν με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ,
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»,
 Σθν Π.Ν.Π. με κζμα «Κατεπείγοντα Μζτρα Αποφυγισ και Περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του Κορωνοϊοφ
(ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25.02.2020),
 Σθν Π.Ν.Π. με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020),
 Σθν Π.Ν.Π. με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19» και ιδίωσ το άρκρο 2 (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020),
 Σον N. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/17-6-2020) άρκρο 13 «Ηθτιματα δθμόςιων ςυμβάςεων»,
 Σθν αρικ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμθνευτικι εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ για τθν εφαρμογι
των διατάξεων των Π.Ν.Π. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ SARS-Cov-2, αναφορικά με τα κζματα
δθμοςίων ςυμβάςεων,
 Σθν αρικ. 1 απόφαςθ τθσ 113/12-5-2020 ςυνεδρίαςθσ Κε.υ.Πε.
 Σθν αρικ. 5 απόφαςθ τθσ 121/2020 ςυνεδρίαςθσ Κε.υ.Πε.
 Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των Μ.Α.Π. που μασ διαβίβαςε θ 6θ ΤΠΕ με το αρικ. πρωτ 10449/6-8-2020
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
 Σθν απόφαςθ τθσ 10θσ/6-8-2020 ςυνεδρίαςθσ (Θζμα 1ο) του Δ του νοςοκομείου μασ με κζμα: «α)
Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ - ςκοπιμότθτασ προμικειασ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ από τον κορωνοϊό
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για τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου ςε εφαρμογι τθσ αρικ. 1 απόφαςθσ τθσ 113/12-5-2020 ςυνεδρίαςθσ
Κε.υ.Πε., με τθ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ του άρκρου 13 του Ν.4693/2020, β) υγκρότθςθ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν τθσ πρόςκλθςθσ»,
 Σθν αρικ. 21/10550/07-08-2020 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια Μζςων
Ατομικισ Προςταςίασ για τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου,


Σθν αρικ. 283/11097/20-8-2020 απόφαςθ Διοικθτι με τθν οποία κατακυρϊκθκαν οριςμζνα είδθ ΜΑΠ
τθσ αρικ. 21/2020 πρόςκλθςθσ και αποφαςίςτθκε θ επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ για τα υπόλοιπα είδθ
για τα οποία θ πρόςκλθςθ απζβθ άγονθ,

 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 26/8/2020 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 14:00
μ.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 27/8/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκοζηόηεηα
Θ παροφςα πρόςκλθςθ καταχωρικθκε ςτον ιςτότοπο του Τπουργείου Τγείασ. Καταχωρικθκε επίςθσ ςτο
διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ https://www.karamandaneio.gov.gr/ όπου διατίκεται ςε
επεξεργάςιμθ μορφι world για εξυπθρζτθςθ των οικονομικϊν φορζων.

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

2.2 Γηθαίφκα σκκεηοτής - Κρηηήρηα Ποηοηηθής Δπηιογής
2.2.1 Γηθαηούκελοη ζσκκεηοτής
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ςτον βακμό που αυτά καλφπτονται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ Δ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ.
2. Σα νομικά πρόςωπα απαιτείται να ζχουν νόμιμθ ςφςταςθ και εκπροςϊπθςθ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Λόγοη αποθιεηζκού
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
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ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 και 5 του άρκρου 18 του
Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του άρκρου 73 του
Ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) και (β) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.2.6. Προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Κρηηήρηα Ποηοηηθής Δπηιογής
Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ
(βλ. άρκρο 2.2.1. Δικαίωμα υμμετοχισ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά
ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
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2.2.4. Αποδεηθηηθά κέζα
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι
οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ:
(α)
Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
(β)
Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που
να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ
ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτει ότι
δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Αν 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.
(γ) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 που περιλαμβάνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ
τθσ παροφςασ, υπογεγραμμζνθ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του
οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ (άρκρο 79Α παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με άρκρο 107 του ν. 4497/2017).
(δ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Επιπλζον, για όςουσ οικονομικοφσ φορείσ δεν υπάρχει δυνατότθτα τθσ ζγκαιρθσ ζκδοςθσ και
προςκόμιςθσ των ανωτζρω αποδεικτικϊν μζςων δφναται να κατακζςουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ
βάςει των διατάξεων του άρκρου 41 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 84/τ. Αϋ/13.04.2020)
«Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19
και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» Β.

2.3

Κριτιριο Ανάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.

2.4

Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν

2.4.1 Γεληθοί όροη σποβοιής προζθορώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Παραρτιματα I, ΙΙ και ΙΙΙ τθσ
Πρόςκλθςθσ.
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ι από
τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ
άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υρόλος θαη Σρόπος σποβοιής προζθορώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Νοςοκομείο) : Ερυκροφ
ταυροφ 40 Σ.Κ.26331 Πάτρα, μζχρι και τθν Σετάρτθ 26/8/2020 και ϊρα 14:00 π.μ.
Προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν.
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. τον φάκελο
κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:





Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο αρικμόσ και το κζμα τθσ Πρόςκλθςθσ.
Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.
Σα ςτοιχεία του αποςτολζα.

Εντόσ του παραπάνω κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ:
 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ-ΣΕΧΝΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ» με όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
 Φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» με τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπα.
 Οι δφο παραπάνω φάκελοι φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
ε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ
φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί ςτθν προςφορά του να χαρακτθρίηει κάποιεσ πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. Εφόςον προβεί ςε ςχετικι διλωςθ, κα
πρζπει ςε αυτι να αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν
τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. θμειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται θ ςιμανςθ του
ςυνόλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ωσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να
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διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα-δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει ςε εφλογο χρονικό
διάςτθμα, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ ( αρ. πρωτοκόλλου ), με τθν απαραίτθτθ, όμωσ, προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα
περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ
Διακιρυξθ. Oι προςφορζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
2.4.3 Περηετόκελα Δπηκέροσς Φαθέιφλ Προζθοράς
2.4.3.1 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» περιζχει όλα τα αποδεικτικά μζςα
τθσ παραγράφου 2.2.4 τθσ παροφςασ.
Επιπλζον θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ I τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Περιλαμβάνει ιδίωσ ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο Φφλλο υμμόρφωςθσ με το
ςφνολο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Παράρτθμα ΙΙΙ) κακϊσ και όςα δικαιολογθτικά αποδεικνφουν
κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
2.4.3.2 Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει τθν οικονομικι προςφορά υπογεγραμμζνθ και
ςφραγιςμζνθ ςε κάκε ςελίδα από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα. ε
περίπτωςθ ζνωςθσ θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν
είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ.
Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
 φμφωνα με το Ν.3846/2010 άρκρο 24 και το Ν.3918/2-3-2011 άρκρα 13 & 14 οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να
αναγράψουν τισ τιμζσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ
προςφοράσ κακϊσ και τον κωδικό GMDN με τον οποίο παρακολουκοφνται. ε περίπτωςθ που κάποιο
είδοσ ι υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε
υπεφκυνθ διλωςθ. Προςφορζσ ανϊτερεσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται επίςθσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ
ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Β του Παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
2.4.4 Υρόλος ηζτύος ηφλ προζθορώλ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ
θμζρασ διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2.4.5 Λόγοη απόρρηυες προζθορώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ.
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Αποζθράγηζε προζθορώλ
Λόγω του επείγοντοσ και προκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ, θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν Πζμπτθ 27/08/2020, ϊρα 10:00, ενιαία, χωρίσ
διάκριςθ ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Σεχνικισ Προςφοράσ και
Οικονομικισ Προςφοράσ).
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθν ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο
προςφοράσ, κακϊσ και τουσ φακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ, μονογράφει και ςφραγίηει όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ανά φφλλο και τθν
τεχνικι προςφορά ανά φφλλο κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά ανά φφλλο και καταγράφει ςτο
πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ς’ τθσ.
Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινίςεων, και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο αναδεικνφει τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ με τθν παραπάνω περιγραφείςα
διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτθν Διοίκθςθ για τον προςωρινό ανάδοχο, το
οποίο εγκρίνεται από το Διοικθτι τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
3.2 Καηαθύρφζε ηοσ δηαγφληζκού
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ ι με μινυμα θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου προσ τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 103
– 105 του Ν. 4412/2016. Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ
φμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (φμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνο αποδεικτικό
χαρακτιρα.
3.3 Καηάρηηζε ύκβαζες
Για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ τθσ. τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ
Τπθρεςία επιβάλλει τθσ προβλεπόμενεσ τθσ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγσεηηθή Δπηζηοιή Καιής Δθηέιεζες
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που αυτι ζχει αξία ανϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ,
απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ θ οποία κα καλφπτει τθ χρονικι διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, ςυν ζναν (1) επιπλζον μινα.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
εξισ: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και
τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.)
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
4.2 Σρόπος εθηέιεζες ηες ζύκβαζες
Θ εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, από τισ διατάξεισ
του Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε αμφότερεσ δε τισ
περιπτϊςεισ εφόςον θ εν λόγω εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ρθτϊσ
κεςπίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.

4.3 Γηθαίφκα κολοκερούς ιύζες ηες ζύκβαζες
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ
αποκλειςμοφ ωσ ορίηονται από τον ν. 4412/2016 και τθν παροφςα και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/EE, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ.

4.4 Σρόπος Πιερφκής – Κραηήζεης
Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν με ζκδοςθ του ςχετικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ εντόσ δφο μθνϊν. Ωσ τθσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟ επιβαρφνεται με τθσ προβλεπόμενεσ από το νόμο υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ, που
παρακρατοφνται κατά τθν εξόφλθςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ και αποδίνονται αρμοδίωσ.
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.

4.5 Μαηαίφζε Γηαδηθαζίας
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ
του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ
ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ

1

ΜΑΚΕ FFP2

ΠΟΟΣΗΣΑ Ε
ΣΕΜΑΧΙΑ
300

2

ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΜΑΣΙΩΝ

24

3

ΜΠΛΟΤΗΕ ΜΙΑ ΧΡΘΘ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ

900

4

ΜΠΛΟΤΗΕ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ

300

5

ΚΑΛΤΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΘ

1200

6

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

2400

7

TAYVEK

150

8

ΑΠΙΔΕ ΠΡΟΩΠΟΤ

30

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ
1. Σα υλικά που παραδίδονται πρζπει τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά να βρίςκονται ςε
απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι.
2. Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ:
2.1. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων για τθ χριςθ που προορίηονται.
2.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο
2.3. Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ.
2.4. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου.
2.5. Να ζχουν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο. Σο
προϊόν πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν
ζχει παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. Ο
προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που ζχουν αλλοιωκεί
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, μολονότι ζχουν τθρθκεί οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που
προβλζπονται από τον καταςκευαςτι.
3.
Η ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:
3.1. Θ ςυςκευαςία κα είναι του εργοςταςίου παραγωγισ. Σο κόςτοσ τθσ δεν κα επιβαρφνεται με
πρόςκετα υλικά που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.
3.2. ε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ,
πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, με τθν επιφφλαξθ
τυχόν διαφορετικϊν ι ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ υπ’ αρικ.
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ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία ζγινε θ προςαρμογι
τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ αυτιν:
3.2.1 Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και
διεφκυνςθ του
εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.
3.2.2 Σα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να
αναγνωρίςει το προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ.
3.2.3 Θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ
υποβιβαςμό τθσ επίδοςθσ.
3.2.4 Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και χειριςμοφ.
3.2.5 Σισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ.
Β. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Επιπλζον των παραπάνω γενικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να ιςχφουν:
1.
Σα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον
ενόσ (1) ζτουσ.
2.
Θ διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων.
3.
τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τα
παρακάτω ςτοιχεία: α. θ ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ, γ. θ ζνδειξθ
τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα, δ. θ ζνδειξθ ότι το
προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ.
Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου FFP2
Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP2 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλοφμενθ, τρίπτυχθσ
καταςκευισ με τα τρία τμιματα να επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι ςε διάφορα ςχιματα
προςϊπου και να διαςφαλίηουν τθ μθ ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ μάςκασ. Να
διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ
χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ).
Ανεπίςτροφθ βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και μείωςθ τθσ
κερμότθτασ. Σο προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ
μόλυνςι κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. ε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο
καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο
κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ,
τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.
2. Προςτατευτικά Ματιϊν (Γυαλιά Προςταςίασ)
Προςτατευτικά Οφκαλμϊν, Διαφανι με Πλευρικά Ανοίγματα Αεριςμοφ.
Να διαςφαλίηουν τθν προςταςία ζναντι υγρϊν & αερίων.
3. Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ
Μπλοφηα αδιάβροχθ, μιασ χριςθσ, με ενιςχυμζνα μανίκια. Να διακζτει μανςζτα, κορδόνια και
πλιρθ κάλυψθ πλάτθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ από μθ υφαςμζνο υλικό υγροαπωκθτικό,
μαλακό, να παρζχει εφλογθ φυςιολογικι άνεςθ ςτον χριςτθ και να ταξινομείται ςτθν κατθγορία Ι
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ανάφλεξθσ. Να είναι μεγζκουσ one size. Να ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ 89/686//EEC που αφορά ςτα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (ΡΡΕ, Class III).
4. Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ
Μπλοφηα χειρουργικι με μανςζτα, ολικισ προςταςίασ και ενίςχυςθσ – FFP ςε όλθ τθν επιφάνειά
τθσ χωρίσ να φζρει πλαςτικζσ ενιςχφςεισ και ραφζσ για προςταςία από λοιμϊδθ νοςιματα, 5
ςτρωμάτων, με κερμοκόλλθςθ, απόλυτα αδιάβροχθ, αποςτειρωμζνθ με ακτινοβολία, ελεφκερθ
latex, μιασ χριςθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα διεκνι και ευρωπαϊκά
πρότυπα και ςφμφωνα με το ΕΝ 13795.
5. Καλφμματα κεφαλισ
1. Χειρουργικά καλφμματα κεφαλισ κατθγορίασ Ι
2. χιματοσ μπερζ με λάςτιχο ςχιματοσ w γφρω από το κεφάλι
3. Διαμζτρου περίπου 52 cm
4. Μιασ χριςθσ
5. Τγροαπωκθτικό υλικό (PP, non- woven), Latex- free
6. Τλικό που να αφινει το δζρμα να αναπνζει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
7. Ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο
6. Ποδονάρια τφπου μπότασ
Πλαςτικά μιασ χριςθσ από ανκεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα, ενϊ περιμετρικά να ζχουν
λάςτιχο (ςτο φψοσ του γόνατου) ϊςτε να εφαρμόηουν ςε όλα τα μεγζκθ παπουτςιϊν. Κατάλλθλα
για όλεσ τισ ειδικότθτεσ γιατρϊν (χειρουργεία, εργαςτιρια, κλινικζσ, ιατρεία).
7. Ολόςωμθ Προςτατευτικι ενδυμαςία τφπου TAYVEK
Περιγραφι είδουσ – ιδιότθτεσ
1. Ολόςωμθ Προςτατευτικι ενδυμαςία με ενςωματωμζνο κάλυμμα κεφαλισ
2. Να μθν προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ οφτε να ζχει ανεπικφμθτεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία.
3. Να είναι υγροαπωκθτικι, αδιάβροχθ και αδιαφανισ.
4. Να παραμζνει αδιάβροχθ και υγροαπωκθτικι όςο διαρκεί θ χριςθ τθσ
5. Να είναι όςο το δυνατόν ελαφριά και εφκαμπτθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ άνεςθ του
ατόμου που τθ φορά, να μθν παρεμποδίηει τισ κινιςεισ και ταυτόχρονα να παρζχει
αποτελεςματικι προςταςία.
6. Να ζχει μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ να φζρουν μανςζτα από λάςτιχο.
7. Να υπάρχει λάςτιχο ςυγκράτθςθσ και ςτα κάτω άκρα
8. Χωρίσ εμφανείσ ραφζσ. Οι ενϊςεισ να είναι με κερμό-ςυγκόλλθςθ και καλυμμζνεσ. Σο
φερμουάρ να καλφπτεται με ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ ταινία, όπωσ και ςτθν περιοχι του
λαιμοφ.
9. Να δίνεται θ δυνατότθτα μεγάλθσ διάρκειασ ζκκεςθσ του χριςτθ ςτον βιολογικό ι χθμικό
παράγοντα.
10. Να προςφζρεται ςε μεγζκθ M, L, XL.
Απαιτιςεισ – ςυμμορφϊςεισ
1. Ολόςωμθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατθγορίασ III
2. Να πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΣ και περιγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι Νόρμα ΕΝ
14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective
agents).
3. Σφπου 4-Β Να πλθροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid
chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4)
connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])
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Να πλθροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001 (Protective clothing against chemicals. Test methods
and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and
assemblages)
5. Να ζχει CE marking από κοινοποιθμζνο οργανιςμό (κατθγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με EU
2016/425)
6. Χρόνοσ ιδίασ ηωισ προϊόντοσ >5 ζτθ
7. Μζςα ςτθ ςυςκευαςία να υπάρχει πλιρεσ ενθμερωτικό φυλλάδιο προϊόντοσ
8. Σαυτόχρονα να είναι εμφανείσ ςτθ ςυςκευαςία, όλεσ οι άλλεσ απαιτοφμενεσ ςθμάνςεισ
ςφμφωνα με τισ εφαρμόςιμεσ απαιτιςεισ των ςχετικων προτφπων για προςταςία από χθμικοφσ
και βιολογικοφσ παράγοντεσ ( θ κατθγοριοποίθςθ, ο τφποσ, το μζγεκοσ, τα πικτογράμματα,
θμερομθνία καταςκευισ, ο αρικμόσ παρτίδασ κλπ).
9. Να διατίκεται ςε μεγζκθ.
4.

8. Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου ιατρικι


Να παρζχει τθν μζγιςτθ προςταςία προςϊπου για νοςοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και
χθμικά εργαςτιρια και για διαςϊςτεσ εκτάκτων αναγκϊν.
 Να είναι καταςκευαςμζνθ από αντικαμπωτικό υλικό
 Να μθν επθρεάηει τθ όραςθ του χριςτθ
 Να είναι ελαφριά, άνετθ, με μαλακό λάςτιχο ι ιμάντα που να περνά γφρο από το κεφάλι
(μζτωπο)
 Χωρίσ λατζξ
 Θ διάφανθ αςπίδα ςτθν περιοχι του μετϊπου να περιλαμβάνει προςτατευτικό ςφουγγάρι.
 Κάκε ςυςκευαςία αςπίδασ προςταςίασ προςϊπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:
1. Φφλλο προςταςίασ
2. Βάςθ ςτιριξθσ
3. Ιμάντα ι Λάςτιχο προςαρμογισ ςτο κεφάλι.
Δ. ΔΕΙΓΜΑΣΑ
Για όλα τα ηθτοφμενα είδθ ΜΑΠ απαιτείται, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να
κατατεκοφν δείγματα.
Σα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με τθν ζνδειξθ «ΔΕΙΓΜΑΣΑ» και κα
αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. Σα δείγματα πρζπει να κατατεκοφν εισ διπλοφν.
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επιπλζον δείγματα κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
αξιολόγθςθσ.
ε κάκε δείγμα κα αναγράφονται απαραίτθτα τα εξισ : A. Σο όνομα του προμθκευτι, B. Ο κωδ. αρικ. του
είδουσ ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανι ςφμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά,
Εφόςον τα δείγματα ανικουν ςε ευπακι ι επικίνδυνα υλικά ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει
τοφτο εγγράφωσ επί του δείγματοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ τον τρόπο φφλαξθσ
και ςυντιρθςθσ τουσ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του τα δείγματα. Θ αξία
των δειγμάτων ςτισ περιπτϊςεισ ελζγχου τθσ ποιότθτασ και γενικά τθσ καταλλθλότθτασ των ειδϊν βαρφνει
τον προμθκευτι.
Οι Προμθκευτζσ δφνανται να κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι prospectus που να αποδεικνφουν τθ
ςυμμόρφωςι τουσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986):
(1)

ΠΡΟ :

ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:
Σόποσ
Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιοτφπου
(Fax):

Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):

 το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτθν υπϋαρικμ. ……………….πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν
προμικεια Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ, με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ
κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:
 Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
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ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του
υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με
το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Δεν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ, δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016.
Δεν ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει
εν αμφιβάλω τθν ακεραιότθτα μου, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει
τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργιά του οικονομικοφ φορζα και δεν μου ζχει
επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ,
θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι αςφαλιςτικοί φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ τόςο των διαχειριςτϊν όςο και των
εργαηομζνων του ςυμμετζχοντα είναι….……………………………………………………………………………………..
Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι
υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του Ν.4412/2016.
Ο οικονομικόσ φορζασ παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Τπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον
επιλεγοφν.
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφομαι για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Δεςμεφομαι για τθν παράδοςθ των ειδϊν ότι κα πραγματοποιθκεί ςε διάςτθμα 30 θμερϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θμερομθνία:
Ο/Θ Δθλ.
(Τπογραφι-φραγίδα)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε
να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι
τθν δθλοφςα.
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Παράρτθμα ΙIΙ – Τπόδειγμα Αναλυτικοφ Φφλλου υμμόρφωςθσ

Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ με ςχετικζσ
παραπομπζσ ςε όλα τα ςθμεία των «Απαιτιςεων-Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν» του Παραρτιματοσ Ι (Σεχνικι
Περιγραφι), κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
α/α

Απαίτθςθ-Σεχνικι Προδιαγραφι

Απάντθςθ

Παραπομπι Σεκμθρίωςθσ

1
2
…

Ημερομθνία

Ο/Η δθλϊν/οφςα

*υπογραφι+

(ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα)

θμειϊςεισ/επεξθγιςεισ:
α. ςτθ ςτιλθ «α/α», κα πρζπει να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ προδιαγραφισ,
β. ςτθ ςτιλθ «Απαίτθςθ-Σεχνικι Προδιαγραφι» το ςθμείο τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ περιγραφισ για το
οποίο δίνεται αναλυτικι απάντθςθ,
γ. ςτθ ςτιλθ «Απάντθςθ», κα πρζπει να αναφζρεται με ΝΑΙ ι ΟΧΙ θ ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ
τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ,
δ. ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι Σεκμθρίωςθσ», κα πρζπει να αναφζρεται το αντίςτοιχο ςθμείο ςτθν
υποβλθκείςα προςφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικό, ζγγραφο κλπ) που, κατά
τθν κρίςθ του οικονομικοφ φορζα, τεκμθριϊνει τθν ικανοποίθςθ τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ.
ε. επιτρζπεται θ χριςθ επιπλζον ςτιλθσ για παρατθριςεισ/ςχόλια.
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