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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ANAΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΠΑΙΔΨΝ

ΠΑΣΡΨΝ

Ερυθρού ταυρού 40
Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΦΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΕΝΤΥΡΟ ΥΛΛΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ CPV

22820000-4

ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΟΔΟΤ (KAE)

1261

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

18940,90 χωρίς ΥΠΑ

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Σακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν. ΠΑΙΔΨΝ
ΠΑΣΡΨΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

1 Υεβρουαρίου 2021,ημέρα Δευτέρα
& ώρα 14:00

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

φραγισμένες Προσφορές

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Ερυθρού ταυρού 40
Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

2 Υεβρουαρίου 2021,ημέρα Σρίτη
& ώρα 10:00

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Ερυθρού ταυρού 40
Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ

https://diavgeia.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr

ΠΑΙΔΨΝ

ΠΑΙΔΨΝ

ΠΑΣΡΨΝ

ΠΑΣΡΨΝ

https://www.karamandaneio.gov.gr/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
Σετάρτη 20-1-2021
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
αποκλειστικά
βάσει
τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Εγγυητική
συμμετοχής
διαγωνισμό δεν απαιτείται

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται για
συμβάσεις αξίας μικρότερης των 20.000,00€

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΑ

Σέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΩΝ /ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

σε

συνοπτικό

Ένα έτος

Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην
κράτηση 2% του αρ.3 του Ν. 3580/ σε
συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.
3846/2010 καθώς και στην κράτηση 0,10%του
άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238
του Ν. 4072/2012.

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 64 ν. 4172/2013)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής
αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
Ν.4172/2013

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

Παπαδημητρίου Υωτεινή
Σηλ. 2610 635141
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΡΑΛΔΩΝ ΡΑΤΩΝ
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40

Ρόλθ

ΡΑΤΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

26331

Τθλζφωνο

2610 635141

Φαξ

2610 220511

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promitheies@karamandaneio.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ραπαδθμθτρίου Φωτεινι

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα 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 Υπθρεςιϊν Υγείασ .
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) και ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου :
https://www.karamandaneio.gov.gr
β) Για τθν παραλαβι δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα επικοινωνοφν με το γραφείο
προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ςτο τθλζφωνο 2610 635141.Τα δείγματα κα αποςτζλλονται ςε
θλεκτρονικι μορφι (ςκαναριςμζνα) μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mail).
γ)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία
επικοινωνίασ.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Συνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

1 Υεβρουαρίου
2021,ημέρα Δευτέρα
& ώρα 14:00

.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
2 Υεβρουαρίου
2021,ημέρα Σρίτη
& ώρα 10:00

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ». Θ δαπάνθ για
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1261 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των
οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022 του Φορζα.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τθσ «Ζντυπο υλικό» .Οι προςφορζσ υποβάλλονται για
ζνα, οριςμζνα ι και όλα τα είδθ του διαγωνιςμοφ.
Οι παρεχόμενεσ προμικειεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 22820000-4.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.486,72€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24
% (προχπολογιςμόσ: 18.940,90 + 4.545,82 ΦΡΑ = 23.486,72 €).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ .
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 το άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115)
“Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ”
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 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 τθν με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ,
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 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 Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
 τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
 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,
 τθν με αρ. 43/1783/11-02-2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ για τθ ςυγκρότθςθ
επιτροπϊν ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν-πινάκων ειδϊν, για τουσ διαγωνιςμοφσ
προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.
 τθν με αρ. 69/2888/06-03-2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ για τθ ςυγκρότθςθ
επιτροπϊν διενζργειασ- αξιολόγθςθσ, για τουσ ςυνοπτικοφσ διαγωνιςμοφσ προχπολογιςμοφ ζτουσ
2020
 τθν με αρ. 448/17314/07-12-2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ με κζμα: «1) Ζγκριςθ
αναγκαιότθτασ –ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ για τθν προμικεια του είδουσ «Ζντυπο υλικό» 2)
Ζγκριςθ διενζργειασ ετιςιου ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Ζντυπο υλικό»
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 23.486,72 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 3) Ζγκριςθ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Ζντυπο υλικό» 4) Ζγκριςθ προςχεδίου
διακιρυξθσ του ετιςιου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Ζντυπο υλικό»
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 1/2/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00
μ.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 2-2-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ).
Καταχωρικθκε επίςθσ ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ
ΔΛΑΥΓΕΛΑ)και ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου : https://www.karamandaneio.gov.gr

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

Σελίδα 9

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι :
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ :
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ : Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ-Ρίνακασ Τιμϊν και Ροςοτιτων),
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Σχζδιο Σφμβαςθσ,
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΤΕΥΔ.
Για τθν παραλαβι δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα επικοινωνοφν με το γραφείο
προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ςτο τθλζφωνο 2610 635141.Τα δείγματα κα αποςτζλλονται ςε
θλεκτρονικι μορφι (ςκαναριςμζνα) μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mail).

2.1.2 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53
του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ
χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53
του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) 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 Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ
ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ.
2. Τα 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. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων)
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Λουνίου 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,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων
ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτισ περιπτϊςεισ των
ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
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 Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3. 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
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ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 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 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
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. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα 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 Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.3.1 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 Συμμετοχισ) απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ.
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2.2.3.2 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα1
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν Ριςτοποιθτικό Εγγραφισ ςτο Μθτρϊο
ΕΜΡΑ (Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν) του ΕΟΕΔΣΑΡ (Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
Συςκευαςιϊν & Άλλων Ρροϊόντων) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ.2 τθσ
αρικ.181504/2016 απόφαςθσ Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΦΕΚ 538/Β/22-2-2017).
2.2.4 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι
τουσ τοφσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα
των οποίων ςτθρίηονται.
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου
2.2.3 τθσ παροφςθσ προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτόν.
1

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να
επιβάλλουν απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και
τεχνικοφσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να
απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο
με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ
οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει
ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω
των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα
επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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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).
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία,
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ
του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Απαιτείται επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
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ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και
2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
γ) για τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
Β. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι
αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β. 4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β. 5. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Β. 6. Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
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Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι
τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2
β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα :
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.

2.3

Κριτιριο Ανάκεςθσ

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

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, οριςμζνα ι και όλα τα είδθ του διαγωνιςμοφ.
Θ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να ξεπερνά ανά είδοσ τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ.
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 είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Για τθν παραλαβι δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα επικοινωνοφν με το γραφείο
προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ςτο τθλζφωνο 2610 635141.Τα δείγματα κα αποςταλοφν ςε
θλεκτρονικι μορφι (ςκαναριςμζνα) μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mail).
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Νοςοκομείο) : Ερυκροφ
Σταυροφ 40 Τ.Κ.26331 Ράτρα, ζωσ και τθν Δευτζρα 1-2-2021 και ϊρα 14:00.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ
να αποςφραγιςκοφν.
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2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον
φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:





Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»
Ο αρικμόσ και το κζμα τθσ Διακιρυξθσ.
Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.

Εντόσ του παραπάνω κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ:
 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ με τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» με
όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
 Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με όλα τα τεχνικά και
λοιπά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπο.
 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπα.
 Οι τρεισ παραπάνω φάκελοι φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Σε 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 «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» 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. Σθμειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται θ
ςιμανςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ (φάκελοσ «Τεχνικι Προςφορά») 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 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 μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια
του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται
από τθ Διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν
προαναφερόμενθ διαδικαςία.
2.4.3 Πεξηερόκελα Δπηκέξνπο Φαθέισλ Πξνζθνξάο
2.4.3.1 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ το ΤΕΥΔ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.5.1 τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται υπογεγραμμζνο με μόνθ
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για τθν προκαταρκτικι
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απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2. για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ
φορζα 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 107 του ν. 4497/2017).
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I
τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ ςυμπλθρωμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με το ςφνολο
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι
κακϊσ και όςα
δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
2.4.3.3 Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει τθν οικονομικι προςφορά υπογεγραμμζνθ
και ςφραγιςμζνθ ςε κάκε ςελίδα από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα. Σε
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.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
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 ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ 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 ανά
είδοσ υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.4 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα
τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
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2.4.5 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Επιμζρουσ Φακζλων Ρροςφοράσ), 2.4.4. (Χρόνοσ
ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
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.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι
προςφορά) δφναται, ςφμφωνα με το άρκρο 117 του ν. 4412/2016, να διενεργθκεί ςε μία δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, ιτοι τθν 2θ Φεβρουαρίου 2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ από τριμελι επιτροπι,
θ οποία κα ςυντάξει ζνα μόνο πρακτικό με τα αποτελζςματα και των τριϊν ςταδίων. Οι
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν προςφορά δφναται να
παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι και μόνον
αυτι, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των
ςυμμετεχόντων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Θ επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, αφοφ εξετάςει τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ (α’ ςτάδιο) και τθν τεχνικι προςφορά (β’ ςτάδιο), ςτθ ςυνζχεια κα προβεί ςτθν
αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν (γ’ ςτάδιο) με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ και κα ςυντάξει ςχετικό Ρρακτικό.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
Το πρακτικό με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων κα επικυρωκεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, θ οποία κα κοινοποιθκεί με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.3 αυτισ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε
(5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
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να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για
πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ
τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 τθσ
παροφςασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. επί αποδείξει. Κατά
τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 (βλζπε άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ).
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
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3.4

Ενςτάςεισ

Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τα
άρκρα 127 & 205 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με
το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υπολογίηεται το δικαίωμα
προαίρεςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.2

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.3

Υπεργολαβία

4.3.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου
αναδόχου.
4.3.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ
χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ
τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.3.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.5.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.

4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ
οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.
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4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

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 που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 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 Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

Σελίδα 25

5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρόνοσ και τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Η ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί τμθματικά και κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ του Γραφείου Υλικοφ του
Νοςοκομείου.

5.2

Τρόποσ πλθρωμισ

5.2.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά μετά τθν παραλαβι των υλικϊν, με
το αντίςτοιχο ςυμφωνθκζν τίμθμα ανά παραγγελία.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.2.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν
αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων), θ οποία ειςιχκθ με το
άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010, άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007,
και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%.
ε) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ αλλαγισ των ανωτζρω κρατιςεων, κα ιςχφουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, όπωσ κάκε φορά
αυτζσ προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

5.3

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
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Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για
παροχι εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

5.4

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.3 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν
υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του
άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια ςφμβαςθσ

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ.

6.2 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ παραλαβι των παραδοτζων ειδϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε
περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20)
θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που
περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν
υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα
ςχετικά πρωτόκολλα.
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6.3

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΑΥΛΟΣ Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣ
ΗΣ

Α/Α

ΡΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ

ΕΙΔΟΣ
1

Αίτθςθ προμικειασ εξωςυμβατικϊν ειδϊν, διπλότυπο
ψαροκολλθτό μπλοκ ,50 φ. A4 κάκετθ τφπωςθ

2

Αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ. Α4,κάκετθ
τφπωςθ
Αίτθςθ χοριγθςθσ αίματοσ 50 φ. ψαροκολλθτό Α5, οριηόντια
τφπωςθ

3

ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΧΩΙΣ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΡΑ

ΜΡΛΟΚ

50

2,50

125

155

ΜΡΛΟΚ

50

1,50

75

93

ΜΡΛΟΚ

30

1,00

30

37,2

4

Αίτθςθ χοριγθςθσ υλικοφ διπλότυπο 50 φ.Α4,ψαροκολλθτό μπλοκ

ΜΡΛΟΚ

60

2,00

120

148,8

5

Αιτιολόγθςθ χοριγθςθσ υποκατάςτατου μθτρικοφ γάλακτοσ
ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

6

Αναφορείο Εφθμερεφοντα Νοςθλευτι-φυλλάδα χονδρόδετθ 200
φ.34*24cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

2

30,00

60

74,4

Αντιβιόγραμμα , Α4 Ψαροκολλθτό μπλοκ , 50 φ. κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

30

1,50

45

55,8

Βάροσ ανάλογα με το μικοσ του ςϊματοσ Αγόρια (0 - 2
ετϊν)ψαροκολλθτό 100 φ. ζγχρωμο.Μπλοκ ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.3.pdf

ΜΡΛΟΚ

2

40,00

80

99,2

Βάροσ ανάλογα με το μικοσ του ςϊματοσ Κορίτςια (0 - 2
ετϊν)ψαροκολλθτό 100 φ. ζγχρωμοΜπλοκ ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ
ΑΡΟ:http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.4.pdf

ΜΡΛΟΚ

2

40,00

80

99,2

Βάροσ και φψοσ ανάλογα με θλικία αγόρια 5-18 ετϊν
ψαροκολλθτό 100 φ. Μπλοκ,ζγχρωμο,Α4, ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.9.pdf

ΜΡΛΟΚ

7

15,00

105

130,20

Βάροσ και φψοσ ανάλογα με θλικία κορίτςια 5-18 ετϊν
ψαροκολλθτό 100 φ. Μπλοκ,Α4,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.11.pdf

ΜΡΛΟΚ

7

15,00

105

130,20

Βάροσ και μικοσ ανάλογα με θλικία Αγόρια 0-2 ετϊν ψαροκολλθτό
100 φ. ζγχρωμο μπλοκ Α4,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.1.pdf

ΜΡΛΟΚ

7

15,00

105

130,20

Βάροσ και μικοσ ανάλογα με θλικία Κορίτςια 0-2 ετϊν
ψαροκολλθτό 100 φ. μπλοκ Α4 ,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.2.pdf

ΜΡΛΟΚ

7

15,00

105

130,20

7

8

9

10

11

12

13
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Βάροσ και μικοσ/φψοσ ανάλογα με θλικία Αγόρια 0-5 ετϊν
ψαροκολλθτό 100 φ. μπλοκ,Α4,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.5.pdf

ΜΡΛΟΚ

6

15,00

90

111,6

Βάροσ και μικοσ/φψοσ ανάλογα με θλικία Κορίτςια 0-5 ετϊν
ψαροκολλθτό 100 φ. ζγχρωμο Μπλοκ,Α4,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.6.pdf

ΜΡΛΟΚ

6

15,00

90

111,6

Βάροσ ςϊματοσ νεογνοφ ψαροκολλθτό 100 φ ψαροκολλθτο μπλοκ
Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

4

9,00

36

44,64

Βεβαίωςθ ψαροκολλθτό 100 φ μπλοκ, Α5 κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

200

3,00

600

744

Βιβλίο εγχειριςεων με χοντρό εξϊφυλλο , 24Χ34 cm ,200 φ.

ΤΕΜΑΧΛΑ

4

19,00

76

94,24

Βιβλίο με χοντρό εξϊφυλλο ,25Χ35 CM, 100 φ.

ΤΕΜΑΧΛΑ

16

15,00

240

297,6

Βιβλίο – μθτρϊο αςκενϊν 200 φφλλων 24Χ34 cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

15

20,00

300

372

21

Βιβλίο διδαςκόμενθσ φλθσ Νοςθλευτικισ Ειδικότθτασ, χονδρόδετο
200φ.24Χ17cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

2

30,00

60

74,4

22

Βιβλίο θμερολόγιο πρόγραμμα ακτινολογικοφ με χοντρό εξϊφυλλο
21Χ29cm,100φ, ξεκινϊντασ από Δ-Τ-Τ-Ρ-Ρ-Σ-Κ, ςτιλεσ και γραμμζσ
μζχρι κάτω

ΤΕΜΑΧΛΑ

2

30,00

60

74,4

Βιβλίο με ςκλθρό εξϊφυλλο 250 φ.34*23cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

40

20,00

800

992

24

Βιβλίο μθτρϊο χειρουργείου με χοντρό εξϊφυλλο , 40Χ29 cm, 200
φ.

ΤΕΜΑΧΛΑ

4

22,00

88

109,12

25

Γνωμάτευςθ (για ςχολείο- αποφυγι γυμναςτικισ) μπλοκ
ψαροκολλθτό 100 φ. A5 ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

40

1,00

40

49,6

Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ, ανάλογα με τθν θλικία Αγόρια (2 - 18
ετϊν)ψαροκολλθτό 100 φ.ζγχρωμο μπλοκ ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.11.pdf

ΜΡΛΟΚ

1

40,00

40

49,6

Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ, ανάλογα με τθν θλικία Κορίτςια (2 - 18
ετϊν)ψαροκολλθτό 100 φ. Μπλοκ ζγχρωμο ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.12.pdf

ΜΡΛΟΚ

1

40,00

40

49,6

Δελτίο κίνθςθσ αςκενϊν 50 φ.Διπλότυπο μπλοκ A4κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

60

2,00

120

148,8

Διλωςθ άρνθςθσ κεραπείασ, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ. Α4ΝΑ
ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/protypa/266protypopoihsh-entypwn-eniaias-leitoyrgias-twnnosokomeiwn?fdl=373 ςελ. 60

ΜΡΛΟΚ

21

2,80

58,8

72,91

Διλωςθ ςυγκατάκεςθσ ιατρικϊν πράξεων ψαροκολλθτό μπλοκ
50φ, Α5 ,οριηόντια τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

3

9,00

27

33,48

31

Διάγραμμα παρακολοφκθςθσ νεογνοφ ψαροκολλθτό μπλοκ,100
φ (οριηόντιο τφπωμα και από τισ δυο πλευρεσ)

ΜΡΛΟΚ

8

4,00

32

39,68

32

Διαγράμματα αναιςκθςίασ Α4, Τριπλότυπο (2 λευκά & 1 κίτρινο),
Μπλοκ ΤΩΝ 50 φ. ,καρμπονιηζ

ΜΡΛΟΚ

40

3,50

140

173,60

33

Διαιτθτικι αγωγι ςε αλλεργικό εξάνκθμα, ψαροκολλθτό μπλοκ 100
φ. Α5 ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

7

4,00

28

34,72

14

15

16
17
18
19
20

23

26

27

28

29

30

με γραμμζσ
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34

Διαιτολόγιο για άτυπα κοιλιακά άλγθ, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ.
Α5, κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

20

2,00

40

49,6

35

Διαιτολόγιο μετά από ςκωλθκοειδεκτομι, ψαροκολλθτό μπλοκ 100
φ. A4

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

36

Ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ χοριγθςθσ αναιςκθςίασ (Γεωργίου .),
ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ. A4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

30

1,80

54

66,96

37

Ζκκεςθ θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ.
Α4, κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

2

20

24,8

38

Ζντυπο αίτθςθσ δίωρθσ άδειασ, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ.
Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

4

5,00

20

24,8

39

Ζντυπο διακομιδισ αςκενοφσ εκτόσ Νομοφ, ψαροκολλθτό μπλοκ
100 φ. A4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Ζντυπο παροχισ από το φαρμακείο αντιβιοτικϊν υπό περιοριςμό,
τριπλότυπο μπλοκ καρμπονιηζ, 50 φ. A4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

35

3,00

105

130,2

Ζντυπο ςίτιςθσ βάςει πρωτοκόλλου, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ.
A4, οριηόντια τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Επανζλεγχοσ,ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ, Α6 οριηόντια τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

30

3,00

90

111,6

Θμεριςιο φφλλο νοςθλευτικισ φροντίδασ ψαροκολλθτό 100 φ,Α4 (
Τφπωμα και ςτισ 2 πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

70

2,50

175

217

Κερμομετρικό Διάγραμμα, ψαροκολλθτό μπλοκ 100
φ.A4,εγχρωμο,ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
HTTP://WWW.MOH.GOV.GR/ARTICLES/NEWSPAPER/PROTYPA/266PROTYPOPOIHSH-ENTYPWN-ENIAIAS-LEITOYRGIAS-TWNNOSOKOMEIWN?FDL=371 ΣΕΛ. 11

ΜΡΛΟΚ

54

1,80

97,2

120,53

Λατρικζσ πράξεισ ακτινολογικοφ εργαςτθρίου ,ψαροκολλθτό μπλοκ
των 100 φ,Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

65

1,30

84,5

104,78

46

Λατρικζσ οδθγίεσ Μοναδασ Ρροϊρων ψαροκολλθτό 100 φ, Α4
(τφπωμα και από τισ δυο πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

4

7,00

28

34,72

47

Λατρικζσ οδθγίεσ Ραιδιατρικισ κλινικισ ψαροκολλθτό 100 φ, Α4
(Τφπωμα και από τισ δυο πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

30

2,50

75

93

48

Λατρικι βεβαίωςθ Μ.Ν.Μ.Α (Υλικϊν αποςιδιρωςθσ) ψαροκολλθτό
50 φ. Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

3,60

18

22,32

49

Λατρικι βεβαίωςθ Μ.Ν.Μ.Α (Φιαλιδίων DESFERAL) ψαροκολλθτό 50
φ. Α5 οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

8

3,00

24

29,76

Λατρικι βεβαίωςθ Μ.Ν.Μ.Α ψαροκολλθτό 50 φ. Α5,οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

8

3,00

24

29,76

51

Λατρικι βεβαίωςθ-γνωμάτευςθ ενδοκρινολογικοφ (ψαροκολλθτό
μπλοκ των 50 φ Α4,κάκετθ τφπωςθ)

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

52

Λατρικι βεβαίωςθ-Γνωμάτευςθ, ψαροκολλθτο Α4 , 50 φ.
(ΑΧΕΛΟ)κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

80

8,00

640

793,6

53

Λατρικι υπθρεςιακι βεβαίωςθ (για διακομιδι) ψαροκολλθτό μπλοκ
100 φ.Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

12

2,50

30

37,2

54

Λατρικό ςθμείωμα (για ςχολικι χριςθ), μπλοκ ψαροκολλθτό 100 φ.
A5 οριηόντια τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

50

1,20

60

74,4

55

Λςτορικό και φυςικι εξζταςθ ειςόδου ψαροκολλθτό 100φ
μπλοκ,τφπωμα και ςτισ 2 πλευρζσ

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

40

41
42
43

44

45

50
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56

Κάρτα Νοςθλείασ -Xoριγθςθσ Φαρμάκων 100φ ψαροκολλθτό Α4
(Τφπωμα και από τισ δυο πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

60

2,00

120

148,8

Κάρτα φαρμάκων αςκενοφσ, Α4, ψαροκολλθτό 100φ.κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

Κάρτα χορθγιςεωσ υγρϊν και θλεκτρολυτϊν, χοντρό χαρτόνι , Α4
,κάκετθ τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

4.000

0,20

800

992

59

Κάρτα χορθγιςεωσ υγρϊν και θλεκτρολυτϊν, ψαροκολλθτό μπλοκ
100 φ. Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

2,50

25

31

60

Καρτζλα νοςθλείασ Χειρουργικοφ Τομζα (κίτρινο χαρτόνι) 2πλθσ
όψεωσ A4,κάκετθ τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

500

0,70

350

434

61

Καρτζλα παρεντερικισ χοριγθςθσ υγρϊν ψαροκολλθτό 100 φ
μπλοκ (οριηόντιο τυπωμα και από τισ δυο πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

62

Καρτζλα χοριγθςθσ φαρμάκων ψαροκολλθτό 100 φ μπλοκ Α4
(οριηόντιο τφπωμα και ςτισ 2 πλευρζσ)

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

63

Κατάςταςθ καλάμου αςκενϊν, ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ.
μζγεκοσ Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

Λογοδοςία Μ.Μ.Α τετράδιο 100 φ. (38Χ28cm ) , οριηόντια τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

10

15,00

150

186

Μζτρθςθ προςλαμβανομζνων και αποβαλλομζνων υγρϊν,
ψαροκολλθτό μπλοκ 100φ. A4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

66

Μθτρϊο νοςθλευκζντων ΩΛ τμιματοσ-φυλλάδα χονδρόδετθ 200
φ, με αρίκμθςθ ςελίδων,40Χ28cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

3

36,00

108

133,92

67

Μπλόκ ακτινολογικϊν ευρθμάτων , Α5 ,ψαροκολλθτό μπλοκ 100 φ,
οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

60

2,00

120

148,8

Μπλοκ Μ.Ν.Μ.Α , ΩΛ Εξζταςθσ ,ψαροκολλθτό, 50 φ,Α5,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Μπλοκ Μ.Ν.Μ.Α ,Ενδοκρινολογικισ εξζταςθσ ,ψαροκολλθτό ,50
φ,Α5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Μπλοκ Μ.Ν.Μ.Α ,οφκαλμολογικισ εξζταςθσ ,ψαροκολλθτό, 50
φ,Α5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

71

Μπλοκ Μ.Ν.Μ.Α, καρδιολογικισ εκτίμθςθσ ,ψαροκολλθτό, 50 φ,
Α5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

72

Μπλόκ ςτοιχεία εγχείρθςθσ με λεπτό εξϊφυλλο ,διπλότυπο
,ψαροκολλθτό , Α4, 50 φ,καρμπονιηζ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

100

2,00

200

248

73

Νοςθλευτικό ιςτορικό αςκενοφσ Α4,ψαροκολλθτό,100 φ, τφπωμα
και ςτισ 2 πλευρζσ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

30

2,00

60

74,4

Νοςθλευτικό ιςτορικό νεογνοφ ,ψαροκολλθτό, 100 φ, Α4 , τφπωμα
και ςτισ δυο πλευρεσ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

4

6,00

24

29,76

Οδθγίεσ για κεραπεία εγκαφματοσ ςτο ςπίτι ,ψαροκολλθτό , 100 φ
,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Οδθγίεσ για νοςθλευόμενα παιδια με διαβιτθ ,Δίπτυχο,κάκετθ
τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

150

1,00

150

186

Οδθγίεσ μετά από αδενοειδεκτομι, ψαροκολλθτό, 100 φ,
Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

57

58

64
65

68
69

70

74

75

76
77
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Οδθγίεσ μετά από αμυγδαλεκτομι, ψαροκολλθτό ,100 φ,Α4,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Οδθγίεσ μετά από κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ, ψαροκολλθτό ,100
φ,Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

15

2,00

30

37,2

80

Οδθγίεσ μετά από μυριγγοτομι, ψαροκολλθτό, 100 φ, Α4,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

81

Ραραπεμπτικό ακτινολογικοφ ελζγχου, 100 φ, ψαροκολλθτό , A5
,οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

60

1,20

72

89,28

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Ρερίμετροσ κεφαλιοφ ανάλογα με θλικία Κορίτςια 0-5 ετϊν,
Κορίτςια 0-2 ετϊν, Κορίτςια 2-5 ετϊν ,ψαροκολλθτό 100 φ,
εγχρωμοΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.8.pdf

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Ρορεία νόςου παρακολοφκθςθ νεογνοφ ,ψαροκολλθτό ,100 φ ,Α4
,τφπωμα και ςτισ 2 πλευρεσ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

5

5,00

25

31

Ρορεία νόςου ,ψαροκολλθτό, 100 φ, Α4 ,Τφπωμα και ςτισ 2
πλευρεσΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ :
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/protypa/266protypopoihsh-entypwn-eniaias-leitoyrgias-twnnosokomeiwn?fdl=373 ςελ. 5

ΜΡΛΟΚ

100

1,00

100

124

Ρρόγραμμα εργαςίασ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ,
15νκθμερο,βιβλίο χονδρόδετο 100 φ. 30 cm x 20 cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

10

20,00

200

248

Ρρόγραμμα χειρουργείου, μπλοκ ψαροκολλθτό 100 φ. Α4
,οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

100

1,20

120

148,8

Ρρωτόκολλο εμπιςτευτικό, βιβλίο χαρτόδετο , 100 φ ,αρίκμθςθ με
ίδιο αρικμό και δεξιά και αριςτερά τθσ ςελίδασ, διαςτάςεισ
:φψοσ=34 εκ,πλάτοσ=24εκ.

ΤΕΜΑΧΛΑ

1

80,00

80

99,2

Σθμείωμα προσ το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο, ψαροκολλθτό,
100 φ,A5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

158

0,80

126,4

156,74

91

Συγκατάκεςθ για εγχείρθςθ ι άλλθ Ορκοπεδικι πράξθ,
ψαροκολλθτό ,100 φ, A4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

92

Συναίνεςθ για τθ χοριγθςθ υποκατάςτατου γάλακτοσ
,ψαροκολλθτό , 100 φ , Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

93

Συνταγολόγιο Αςθμακόπουλοσ Ακ.100 φ, ψαροκολλθτό , A5,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

13

1,00

13

16,12

Συνταγολόγιο βιοπακολογικοφ -βιοχθμικοφ τμιματοσ
ςυντονίςτριασ Διευκφντριασ Γατοποφλου Κ. Αικατερινθ ,
ψαροκολλθτό , Α5, 100 φ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

30

1,20

36

44,64

Συνταγολόγιο Γεωργίου, ψαροκολλθτό , 100 φ ,Α5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

53

1,00

53

65,72

78

79

82

83

84

85

86

87

88

89

90

94

95

Ραραπομπι για νευροχειρουργικι εκτίμθςθ ,ψαροκολλθτό,100 φ
,Α4, τφπωμα και ςτισ 2 πλευρζσ,κάκετθ τφπωςθ
Ρερίμετροσ κεφαλιοφ ανάλογα με θλικία Αγόρια 0-5 ετϊν, Αγόρια
0-2 ετϊν, Αγόρια 2-5 ετϊν , ψαροκολλθτό, 100 φ. εγχρωμο ΝΑ
ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://ygeiapaidiou-ich.gr/web/viewer.html?file=/
sites/default/files/graph.7.pdf
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Συνταγολόγιο Ενδοκρινολογικοφ ιατρείου ,ψαροκολλθτό , 100 φ
,Α5

ΜΡΛΟΚ

8

3,00

24

29,76

Συνταγολόγιο Κατερζλοσ Δ. 100 φ, ψαροκολλθτό , A5,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

Συνταγολόγιο Μ.Ν.Μ.Α ,ψαροκολλθτό, 50 φ,Α5 ,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

20

2,00

40

49,6

Συνταγολόγιο Ορκοπαιδικισ κλινικισ ,ψαροκολλθτό , 100 φ ,Α5

ΜΡΛΟΚ

50

1,00

50

62

Συνταγολόγιο Οφκαλμολογικοφ, ψαροκολλθτό , 100 φ,Α5,κάκετθ
τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

101

Συνταγολόγιο Ραιδοπνευμονολογικοφ ιατρείου ,ψαροκολλθτό , 100
φ ,Α5,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

8

3,00

24

29,76

102

Συνταγολόγιο του Ν. 1729/87 (πίνακασ Β & Γ) διπλι γραμμι, 50
φ,Α5 ,Διπλότυπο ,καρμπονιηζ,οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

3

22,00

66

81,84

Συνταγολόγιο του Ν. 1729/87 (πίνακασ ΒΣ, ΓΣ & Δ) μονι γραμμι ,
50 φ,Α5, Διπλότυπο ,καρμπονιηζ, οριηόντιο

ΜΡΛΟΚ

3

22,00

66

81,84

Συνταγολόγιο χοριγθςθσ ναρκωτικϊν αναιςκθςιολογικοφ
τμιματοσ (πίνακασ Β&Γ), 150 Φ,Α4,οριηόντιο , 4 ςτελεχϊν
διαφόρων χρωμάτων ,καρμπονιηζ

ΜΡΛΟΚ

15

7,00

105

130,2

Φάκελοι αλλθλογραφίασ με φίρμα Νοςοκομείου , 11*23cm,με
αυτοκόλλθτο ,οριηόντιο

ΤΕΜΑΧΛΑ

3.000

0,20

600

744

Φάκελοι λευκοί με φίρμα Νοςοκομείου , Α4,με κάκετο
αυτοκόλλθτο

ΤΕΜΑΧΛΑ

500

0,30

150

186

107

Φάκελοι λευκοφ χρϊματοσ ,45Χ37 cm με αυτοκόλλθτο , οριηόντιο

ΤΕΜΑΧΛΑ

250

0,28

70

86,8

108

Φάκελοι λευκοφ χρϊματοσ με μαφρα γράμματα 23Χ16cm με
αυτοκόλλθτο ,οριηόντιο

ΤΕΜΑΧΛΑ

200

0,05

10

12,4

109

Φάκελοσ ορκοπεδικισ κλινικισ ,πράςινο χρϊμα, 35 Χ 26 cm με τρία
αυτιά

ΤΕΜΑΧΛΑ

600

0,60

360

446,4

Φάκελοσ παιδιατρικισ κλινικισ ,γκρι χρϊμα,35 Χ 26 cm με τρία
αυτιά

ΤΕΜΑΧΛΑ

1500

0,40

600

744

Φάκελοσ παιδοχειρουργικισ κλινικισ ,γαλάηιο χρϊμα,35 Χ 26 cm με
τρία αυτιά

ΤΕΜΑΧΛΑ

1400

0,40

560

694,4

Φάκελοσ Ω..Λ. κλινικισ ,πορτοκαλί χρϊμα, 35 Χ 26 cm με τρία
αυτιά

ΤΕΜΑΧΛΑ

700

0,40

280

347,2

113

Φυλλάδα λογοδοςίασ ,χονδρόδετθ, 23Χ30 cm , 200 φ

ΤΕΜΑΧΛΑ

34

15,00

510

632,4

114

Φφλλο εξετάςεων Ενδοκρινολογικοφ ιατρείου αϋ,ψαροκολλθτό , 50
φ ,Α4, κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

10

3,00

30

37,2

Φφλλο εξετάςεων Ενδοκρινολογικοφ ιατρείου β' ,ψαροκολλθτό, 50
φ, Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΜΡΛΟΚ

3

8,00

24

29,76

Φφλλο Νοςθλείασ Ορκοπεδικισ Κλινικισ ,δίπτυχο,Α3, πράςινο
χρϊμα, κάκετθ τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1.200

1,00

1200

1488

Φφλλο Νοςθλείασ Χειρουργικισ Κλινικισ ,δίπτυχο,Α4,κάκετθ
τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

200

0,30

60

74,4

Φφλλο Νοςθλείασ ΩΛ Κλινικισ ,δίπτυχο,Α4,κάκετθ τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

200

0,70

140

173,6

96
97
98
99
100

103

104

105

106

110
111
112

115

116

117
118
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119

120

121

122

Φφλλο νοςθλείασ Ενδοκρινολογικοφ ιατρείου, Α4, Δίπτυχο, κάκετθ
τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1000

1,00

1000

1240

Φφλλο νοςθλείασ Ραιδοπνευμονολογικοφ ιατρείου-Λςτορικό
παιδιϊν με ατοπία, Τρίπτυχο ,60*30cm

ΤΕΜΑΧΛΑ

500

1,00

500

620

Φφλλο νοςθλείασ παιδοχειρουργικισ κλινικισ , γαλάηιο χρϊμα,Α3
,δίπτυχο, κάκετθ τφπωςθ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1500

1,00

1500

1860

Φφλλο παιδιατρικοφ ιςτορικοφ ,Α4, δίπτυχο ΝΑ ΑΝΑΚΤΘΚΕΛ ΑΡΟ:
http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/protypa/266protypopoihsh-entypwn-eniaias-leitoyrgias-twnnosokomeiwn?fdl=373 ςελ. 27 -30

ΤΕΜΑΧΛΑ

2500

0,70

1750

ΣΥΝΟΛΟ







2170

23486,72

ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΛΛΚΟ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΕΤΑΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΑΝΑΛΟΓΘΣ Ι ΚΑΛΥΤΕΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΟΣ
ΑΡΟ ΤΑ ΔΕΛΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΣΑΣ ΡΟΣΚΟΜΛΗΟΥΜΕ
ΝΑ ΦΕΟΥΝ ΤΑ ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΟΣ ΚΑΛ ΡΕΛΒΑΝΤΟΛΛΟΓΛΚΘΣ
ΕΡΛΔΟΣΘΣ ΟΡΟΥ ΑΥΤΑ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΤΑ ΒΛΒΛΛΑ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΟΛΑ ΒΛΒΛΛΟΚΕΤΘΜΕΝΑ ΕΡΑΚΩΣ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΛ ΟΛ
ΣΕΛΛΔΕΣ
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΑΛΚΜΘΣΘ ΣΕΛΛΔΑΣ ΟΡΟΥ ΗΘΤΕΛΤΑΛ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΚΛΣΘ ΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ
ΡΟΣΤΕΚΕΛ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΜΑΣ

*ΟΡΟΥ ΥΡΑΧΕΛ ΑΜΦΛΒΟΛΛΑ ΕΡΛ ΤΟΥ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΛ ΡΟΛΣΤΑΜΕΝΟΛ Ι ΥΡΕΥΚΥΝΟΛ ΤΟΥ
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΡΑΕΧΟΥΝ ΚΑΚΕ ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΘ
* Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΑΟΥΣΛΑΣΕΛ ΔΕΛΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ ΓΛΑ ΕΡΛΒΕΒΑΛΩΣΘ

ΤΑ ΤΕΧΝΛΚΑ-ΜΟΦΟΛΟΓΛΚΑ-ΡΟΣΟΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΤΑ ΕΡΛΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ ΑΧΕΛΑΡΛΝΑΚΕΣ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΛΣΘΣ ΤΑ ΕΞΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΛΔΟΣ ΕΝΤΥΡΟΥ(ΜΡΛΟΚ,ΒΛΒΛΛΑ ΚΤΛ)
ΑΛΚΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΛΟ
ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ(ΔΕΛΓΜΑΤΑ)
ΟΨΕΛΣ
ΤΕΜΑΧΛΑ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2021
ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
ΚΑΙ
ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ……………………..
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ………….
υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.

ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ …./2021
τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’ που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Ι.Παύλο και
το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ:
……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Σην αριθ…. ./2021 διακήρυξη
2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,
3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της
υπηρεσίας στον προμηθευτή,
υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της
προμήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση.
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Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: ………….. Ημέρα: …………..
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται
από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.
ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για
την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή..
υμβατικό τίμημα: ……………………………………….
ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας
«…..……………………..». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του
Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ.
…………απόφαση Δ.. κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από
…………..έως……………...
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό
των …………………………………… Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση
της προσφοράς του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και
οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση
του Νοσοκομείου. Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει
τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της
παρούσας και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε
παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού. Οι πληρωμές θα γίνονται
σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα
της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και
ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ Α/107/09-05-2013). Ο Προμηθευτής
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις
που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
i)Τπέρ των Οργανισμών Χυχικής Τγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με
το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του
Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 38424/2010 (ΥΕΚ 2424Α/11-5-2010): 2,00%.

Σελίδα 38

ii) Κράτηση 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων υμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.
iii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
iv) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΥΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών.
v) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης
της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ (δεν απαιτείται)
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με
αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού
…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του
Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει
συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ
Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.
4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν
αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της.
Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
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Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
132 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα
προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά
τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Ν. 4412/2016
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα
υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016.
Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο
συμβαλλόμενο μέρος.
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ
« ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Ι.ΠΑΤΛΟ
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ
(Το παρόν Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι
προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ)
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρατρϊν «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221934
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ερυκροφ Σταυροφ 40/Ράτρα/26331
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: άπτθ Άννα Μαρία
- Τθλζφωνο: 2610635141
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies.karaman@gmail.com
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): 22820000-4
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: προμικεια Ζντυπου υλικοφ.
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : /2021
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα:
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Σελίδα 43

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

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

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
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Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxx:

τα

μζτρα

που *……+

Σελίδα 47

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxvii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ
Λ – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxviii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxix.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για
τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι
ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του
Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
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μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008,
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον
ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσπλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ
διατάξεισ”.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
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xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxviii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxix

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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