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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΡΑΙΔΩΝ

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)

090023986

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40

Ρόλθ

ΡΑΤΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

26331

Τθλζφωνο

2610 635141

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

promithies.karaman@gmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μαρία Σγοφρου

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://www.karamandaneio.gov.gr/

ΡΑΤΩΝ

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ
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 δραςτηριότητα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ.
τοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτον ιςτότοπο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ https://www.karamandaneio.gov.gr/ και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Για εξυπηρζτηςη των οικονομικϊν φορζων τον ιςτότοπο του
νοςοκομείου είναι αναρτημζνα επίςησ ςε επεξεργάςιμη μορφή τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τησ
παροφςασ.
β) Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ : ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 26331 ΡΑΤΑ
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία
επικοινωνίασ.

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ
27 Ιουλίου 2021
ΗΜΕΡΑ Τρίτη
& ώρα 14:00

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ
2 Αυγούστου 2021
ΗΜΕΡΑ Δευτέρα
& ώρα 10:00

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Θ δαπάνθ για τθν
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1359 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ
ζτουσ 2021 του Φορζα.
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 10112/09-07-2021 (ΑΔΑΜ:
21REQ008892857, ΑΔΑ: 6ΔΔΡ469076-ΦΛ3) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 414/0 καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο
εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του είδουσ «Αντιδραςτιρια μοριακισ ανίχνευςθσ RSV,

streptA και influenza με μοριακι τεχνικι PCR αυτοματοποιθμζνθ (με παραχϊρθςθ ςυνοδοφ
εξοπλιςμοφ)».
Το παρεχόμενο είδοσ κατατάςςεται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :
33696500-0 Αντιδραςτιρια εργαςτθρίων.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 21.482,75€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 20.000,00+4.800,00 ΦΡΑ24% = € 24.800,00).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Η ςφμβαςη θα ανατεθεί με το κριτήριο τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ,
βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 324-337
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)


του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
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 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τησ 16ησ
Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ
διατάξεισ»
 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων»,
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςησ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τησ Α.Ε.Π.Π.»
 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα :
“Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)
 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηςη ςτο πλαίςιο των
Δημόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικοφ Μορφότυπου ηλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δημοςίων υμβάςεων»
 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92)
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ
Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ»
 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»
 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία τησ
Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςη
ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,
 του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ

Σελίδα 6

Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα εφαρμογήσ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου
2016 για την προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου 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 αρικ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ διοριςμοφ Διοικθτι
του Νοςοκομείου μασ
 τθν με αρικμ. 173/5136/14-04-2021 Διοικθτι του Νοςοκομείου με κζμα : «Συγκρότθςθ επιτροπισ
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του είδουσ
«Αντιδραςτιρια μοριακισ ανίχνευςθσ RSV, streptA και influenza με μοριακι τεχνικι PCR
αυτοματοποιθμζνθ (με παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ)»
 τθν με αρικμ. 305/10090/14-07-2021 ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου με
κζμα : «1) Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ-ςκοπιμότθτασ προμικειασ του είδουσ «Αντιδραςτιρια μοριακισ
ανίχνευςθσ RSV, streptA και influenza με μοριακι τεχνικι PCR αυτοματοποιθμζνθ (με παραχϊρθςθ
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ)», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 20.000,00€ άνευ Φ.Ρ.Α. 2) Ζγκριςθ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και προςχεδίου διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του είδουσ
«Αντιδραςτιρια μοριακισ ανίχνευςθσ RSV, streptA και influenza με μοριακι τεχνικι PCR
αυτοματοποιθμζνθ (με παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ)» 3) Συγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασαξιολόγθςθσ του ίδιου διαγωνιςμοφ»

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27 Ιουλίου 2021, ημζρα Σρίτη και ϊρα
14:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 02 Αυγοφςτου 2021, ημζρα Δευτζρα 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και
ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 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
Σελίδα 7

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 κακϋ όλθ 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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

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 Ι : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ,
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : ΕΕΕΣ,
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI : Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ,
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : Σχζδιο Σφμβαςθσ.
2.1.2 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.3 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 2.2.2 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ1. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
1

Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975).

Σελίδα 9

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.4 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα 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, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε 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.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
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Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι ποςοφ τετρακοςίων
(400,00) ευρϊ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 26/12/2021, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 και 2.2.4, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 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:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
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β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5 θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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),
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) και (β) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί
με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ καταδίκησ με
αμετάκλητη απόφαςη.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ 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
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο 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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 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,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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) ζωσ (θ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ πράξησ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.
2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ 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.
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Κριτήρια Επιλογήσ
2.2.4.1. Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
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.
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.4.2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγουμζνθ εμπειρία αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα –
προμθκευτι ςτθ διάκεςθ παρόμοιου εξοπλιςμοφ και αντιδραςτθρίων ςε Δθμόςια Διαγνωςτικά
Εργαςτιρια.
2.2.5 Τπεξγνιαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
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 δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.6.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.
2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4,
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο ιςοδυναμεί με
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του
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τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ
του.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ.
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του.
2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
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διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
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.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 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 ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.1 (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.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4.2 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν κατάςταςθ αναλυτϊν μοριακισ ανίχνευςθσ, που ζχουν εγκαταςτιςει ςε νοςοκομεία
ι άλλα Δθμόςια Διαγνωςτικά Εργαςτθ́ρια μζςα ςτα τρία (3) τελευταία ζτθ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
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Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 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 ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Β.6. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
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ΚΙΤΘΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΙΤΘΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α ́
Α1. Αναλυτζσ

Τεχνολογία - Μζκοδοι
i.
ii.

Κ1

iii.
iv.
v.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

Καινοτόμοσ τεχνολογία
30%
Απλότθτα ςτουσ χειριςμοφσ
λειτουργίασ του αναλυτι και
ςυντιρθςισ του από τουσ χειριςτζσ
Απλότθτα ςτθ διαχείριςθ των δειγμάτων
Αποδοτικότθτα (ταχφτθτα ζκδοςθσ
αποτελζςματοσ)
Τεχνολογία αποφυγισ επιμολφνςεων
κατά τθν απόρριψθ των υλικϊν

Κ2

i. Αςφάλεια προςωπικοφ
ii. Φιλικότθτα προσ το περιβάλλον

Κ3

Δυνατότθτεσ επιπλζον των ηθτοφμενων
εξετάςεων

Α2. Αντιδραςτιρια
Αξιοπιςτία μεκόδων (ακρίβεια, ευαιςκθςία,
Κ4
ειδικότθτα, LOD)
i. Ευκολία χριςθσ, διάρκεια ηωισ, ςυνκικεσ
ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων
Κ5
ii. Μθ απαίτθςθ βακμονόμθςθσ θ́
βακμονόμθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ́
ΟΜΑΔΑ Β ́
Υποςτιριξθ - Εκπαίδευςθ
i. Εγγυιςεισ για τθν πλιρθ, ςυνεχι και
άμεςθ τεχνικι υποςτιριξθ εντόσ 24 ωρϊν από
Κ6
τθν αναφορά του προβλθ́ματοσ

5%
10%

15%
15%

75%
15%

ii. Επιςτθμονικι υποςτιριξθ
Κ7

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν ορκι χριςθ
και αξιοποίθςθ των δυνατοτθ́των αναλυτών και
αντιδραςτθρίων

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ́

10%
25%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
Τ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

=

Προςφερθείςα τιμή
υνολική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Προςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα είδη 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 ή 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.
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, μζχρι και την Σρίτη 27/07/2021 και ϊρα 14:00.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν.
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον φάκελο
κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:





Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»
Ο αρικμόσ και το κζμα τθσ Διακιρυξθσ.
Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.
Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
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Εντόσ του παραπάνω κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ:
 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» με όλα τα
απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
 Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με όλα τα τεχνικά και λοιπά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπο.
 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 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. ημειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται η ςήμανςη του
ςυνόλου τησ τεχνικήσ προςφοράσ (φάκελοσ «Τεχνική Προσφορά») ωσ εμπιςτευτικοφ χαρακτήρα.
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, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ
Διακιρυξθ. Oι προςφορζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.3 και 2.2.2
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο Ραράρτθμα ΙΙ που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
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2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Περιλαμβάνει ιδίωσ ςυμπληρωμζνο και υπογεγραμμζνο Φφλλο υμμόρφωςησ με το ςφνολο των
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Παράρτημα Ι) ςφμφωνα με το Τπόδειγμα του Παραρτήματοσ ΙΙ κακϊσ και
όςα δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:
α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ.
Ο φάκελοσ «Οικονομική 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 αγακοφ 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 και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
φμφωνα με το Ν.3846/2010 άρθρο 24 και το Ν.3918/2-3-2011 άρθρα 13 & 14 οι ςυμμετζχοντεσ ςτην
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτην οικονομική τουσ προςφορά (ςε χωριςτή ςτήλη) να
αναγράψουν τισ τιμζσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεςησ τησ
προςφοράσ καθϊσ και τον κωδικό GMDN με τον οποίο παρακολουθοφνται. ε περίπτωςη που κάποιο
είδοσ ή υπηρεςία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό θα δηλϊνεται ςε
υπεφθυνη δήλωςη. Προςφορζσ ανϊτερεσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων
(4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι.
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
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 παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.

2.4.6 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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
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ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ την 2 Αυγοφςτου 2021 ημζρα
Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ. από τριμελι επιτροπι.
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.2.1 Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων,
των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν
προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
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ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.
4412/2016. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ,
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
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 είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ
προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτον 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 ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ.
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ
άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
τθσ απαίτθςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016,
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι
και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Α. Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που
προβλζπεται από τα άρκρα 127 & 205 του Ν. 4412/2016.
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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 ι από
τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
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. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και τθν ακφρωςι
τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Με τα ζνδικα
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν
απόφαςθ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν
από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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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Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.2 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
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 X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
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 Τπεξγνιαβία
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 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.6.2
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.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
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 Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο,
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
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ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
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 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 32

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Xξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Θ ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί πλιρωσ ςε διάρκεια δϊδεκα (12) μθνϊν.

5.2 Σξόπνο πιεξσκήο
5.2.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά
τθν οριςτικι τμθματικι παραλαβι των υλικϊν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 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 παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% 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 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).
γ) 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%.
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.

5.3 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.3.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου
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203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ,
β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με
μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα.
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
5.3.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.

5.4 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.5 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν, και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ζγγραφθσ παραγγελίασ του αρμόδιου τμιματοσ
του Νοςοκομείου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ
των υλικϊν γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο τθσ προμικειασ με μακροςκοπικό ζλεγχο –χθμικι ι
μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ.
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.
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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 κατϋζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από τθν παράδοςι τουσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον ανωτζρω οριηόμενο 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. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. 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.
6.3.2. 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.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Ράτρα 14/07/2021
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για υνοδό εξοπλιςμό (Αναλυτή Σαχείασ Μοριακήσ
Ανίχνευςησ Ιϊν Αναπνευςτικοφ υςτήματοσ)
1.
2.

Ο αναλυτισ κα πρζπει να είναι φορθτόσ, μικροφ μεγζκουσ και απλόσ ςτθ χριςθ.
Nα χρθςιμοποιεί τθν τεχνολογία ιςοκερμικισ ενίςχυςθσ νουκλεϊνικϊν (νουκλεϊκϊν)
οξζων για τθν ζκδοςθ του αποτελζςματοσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα (<15min)
3.
Να διακζτει ενςωματωμζνθ ευκρινι, ζγχρωμθ οκόνθ αφισ όπου κα παρουςιάηονται
αναλυτικά τα βιματα τθσ διαδικαςίασ με παραςτατικό τρόπο για τθν κακοδιγθςθ του
χειριςτι.
4.
Να διακζτει ενςωματωμζνο barcode reader για τθν αυτόματθ ειςαγωγι των ςτοιχείων
του δείγματοσ.
5.
Το αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. Επιπλζον, να ζχει τθ
δυνατότθτα εκτφπωςθσ των αποτελεςμάτων. Να διατίκεται μικρόσ φορθτόσ εκτυπωτισ
ςυμβατόσ με το ςφςτθμα.
6.
Να διακζτει εξόδουσ μεταφοράσ αποτελεςμάτων ςε εξωτερικι μνιμθ.
7.
Να διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ αποτελεςμάτων και
ταυτόχρονα να υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το LIS ι HIS του Νοςοκομείου.
8.
Θ βακμονόμθςθ του αναλυτι για οποιαδιποτε εξζταςθ κα πρζπει να γίνεται αυτόματα
χωρίσ τθν χριςθ επιπλζον αναλωςίμων ι αντιδραςτθρίων.
9.
Να μθν απαιτοφνται διαδικαςίεσ κακθμερινισ ςυντιρθςθσ του αναλυτι ι αν χρειάηονται
να είναι πολφ απλζσ και να μθν ξεπερνοφν τα 5 λεπτά.
10. Να προςφζρει δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των λειτουργιϊν του και να μπορεί να δεχτεί
κωδικοφσ αςφαλείασ (ID και Password) για διαφορετικοφσ χριςτεσ.
11. Να υπάρχει δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςφαλμάτων ςτθν οκόνθ του ςυςτιματοσ. Ο χειριςτισ να
κακοδθγείται με ςυνοπτικζσ περιγραφζσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ.
12.
Να υπάρχει δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ ζκδοςθσ των κετικϊν αποτελεςμάτων ςε
μικρότερο χρόνο (early detection option).
13.
Να ζχει τθν δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ μοριακϊν δοκιμαςιϊν αποδεδειγμζνθσ
υψθλισ ευαιςκθςίασ και ειδικότθτασ ςτισ εξετάςεισ ρινοφαρυγγικϊν δειγμάτων του
ςυγκυτιακοφ ιοφ (RSV), φαρυγγικϊν δειγμάτων του StreptA και ρινικϊν ι ρινοφαρυγγικϊν
δειγμάτων τθσ Influenza (A&B).
14.
Πλεσ οι ωσ άνω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ ςυμμετοχισ.
Θ τεκμθρίωςθ των απαντιςεων κα πρζπει να γίνεται με ςαφείσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα
ζγγραφα του καταςκευαςτικοφ οίκου.
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KΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΛΤΣΗ (ςφμφωνα με άρκρο
Ν.4608/2019)
ΚΙΤΘΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΙΤΘΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α ́
Α1. Αναλυτζσ

Τεχνολογία - Μζκοδοι
vi.
vii.

viii.
ix.

Κ1

x.

86 Ν. 4412/2016 και άρκρο 33-

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

Καινοτόμοσ τεχνολογία
30%
Απλότθτα ςτουσ χειριςμοφσ
λειτουργίασ του αναλυτι και
ςυντιρθςισ του από τουσ χειριςτζσ
Απλότθτα ςτθ διαχείριςθ των δειγμάτων
Αποδοτικότθτα (ταχφτθτα ζκδοςθσ
αποτελζςματοσ)
Τεχνολογία αποφυγισ επιμολφνςεων
κατά τθν απόρριψθ των υλικών

Κ2

i. Αςφάλεια προςωπικοφ
ii. Φιλικότθτα προσ το περιβάλλον

Κ3

Δυνατότθτεσ
εξετάςεων

επιπλζον των ηθτοφμενων

Α2. Αντιδραςτιρια
Αξιοπιςτία μεκόδων (ακρίβεια, ευαιςκθςία,
Κ4
ειδικότθτα, LOD)
ii. Ευκολία χριςθσ, διάρκεια ηωισ, ςυνκικεσ
ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων
Κ5
ii. Μθ απαίτθςθ βακμονόμθςθσ θ́
βακμονόμθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ́
ΟΜΑΔΑ Β ́
Υποςτιριξθ - Εκπαίδευςθ
i. Εγγυιςεισ για τθν πλιρθ
, ςυνεχι και
άμεςθ τεχνικι υποςτιριξθ εντόσ 24 ωρϊν από
Κ6
τθν αναφορά του προβλθ́ματοσ

5%
10%

15%
15%

75%
15%

ii. Επιςτθμονικι υποςτιριξθ
Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν ορκθ́ χρθ́ςθ
Κ7
και αξιοποίθςθ των δυνατοτθ́των αναλυτϊν και
10%
αντιδραςτθρίων
25%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ́
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Τεχνικζς Προδιαγραφζς για αντιδραστήρια μοριακής ανίχνευσης RSV
1.

Αντιδραςτιριο ταχείασ μοριακισ ανίχνευςθσ RNA του RSV.
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2.

Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία τθσ ιςοκερμικισ ενίςχυςθσ νουκλεϊνικϊν (νουκλεϊκϊν)
οξζων.
3. Να χρθςιμοποιεί άμεςα ρινοφαρυγγικά επιχρίςματα κακϊσ και επιχρίςματα
εμβαπτιςμζνα ςε μζςο μεταφοράσ ιϊν (VTM).
4. Να μθν απαιτείται οποιαδιποτε επεξεργαςία του δείγματοσ πριν τθν ειςαγωγι του ςτον
αναλυτι (π.χ. απομόνωςθ γενετικοφ υλικοφ, κλπ.)
5. Να δίνει αποτελζςματα ςε <15 λεπτά. Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν προςφορά ο
χρόνοσ ζκδοςθσ του αποτελζςματοσ, προσ αξιολόγθςθ.
6. Θ ςυςκευαςία να εμπεριζχει ςτυλεοφσ δειγματολθψίασ. Επιπλζον, να εςωκλείεται
τουλάχιςτον 1 κετικό και 1 αρνθτικό δείγμα ποιοτικοφ ελζγχου (control).
7. Να διατίκενται επιπλζον control ποιοτικοφ ελζγχου (εφόςον ηθτθκοφν), κατά προτίμθςθ
από τον ίδιο καταςκευαςτι.
8. Το τεςτ να μπορεί να αποκθκευτεί εντόσ και εκτόσ ψυγείου.
9. Ο προςδιοριςμόσ να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ:
a. Ευαιςκθςία & Ειδικότθτα >98% για άμεςα επιχρίςματα
b. Ευαιςκθςία & Ειδικότθτα >97% για δείγματα ζκλουςθσ ςε μζςο μεταφοράσ ιϊν
(VTM).
c. Τα παραπάνω να προκφπτουν από τθ ςφγκριςθ του προςδιοριςμοφ με τθν μζκοδο
αναφοράσ (RT-PCR).
10. Να δθλϊνονται πικανζσ διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ (cross-reactions) από
ιοφσ/βακτιρια κατά τθν εκτζλεςθ του προςδιοριςμοφ.
11. Το τεςτ να ζχει ελεγχκεί για πικανζσ παρεμβολζσ από άλλεσ ουςίεσ/φάρμακα (interfering
substances) που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν μζτρθςθ.
12. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια κα πρζπει να είναι ςε μορφι κλειςτισ, απόλυτα
ςτεγανισ καςζτασ, θ οποία να απορρίπτεται με αςφάλεια μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςίασ,
χωρίσ τον κίνδυνο επιμόλυνςθσ του χϊρου και του χριςτθ.
13. Πλεσ οι ωσ άνω προδιαγραφζσ αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό. Θα πρζπει να αποδεικνφονται από επίςθμα ζντυπα του καταςκευαςτι και
ταυτόχρονα από αντίςτοιχεσ ζγκριτεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ.

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για αντιδραςτήρια μοριακήσ Ανίχνευςησ StreptA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αντιδραςτιριο ταχείασ μοριακισ ανίχνευςθσ του Streptococcuspyogenes.
Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία τθσ ιςοκερμικισ ενίςχυςθσ νουκλεϊνικϊν (νουκλεϊκϊν)
οξζων.
Να χρθςιμοποιεί άμεςα φαρυγγικά επιχρίςματα κακϊσ και επιχρίςματα εμβαπτιςμζνα
ςε κατάλλθλο μζςο μεταφοράσ.
Να δίνει αποτελζςματα ςε <15 λεπτά. Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν προςφορά ο
χρόνοσ ζκδοςθσ του αποτελζςματοσ, προσ αξιολόγθςθ.
Θ ςυςκευαςία να εμπεριζχει ςτυλεοφσ δειγματολθψίασ. Επιπλζον, να εςωκλείεται
τουλάχιςτον 1 κετικό και 1 αρνθτικό δείγμα ποιοτικοφ ελζγχου (control).
Να διατίκενται επιπλζον control ποιοτικοφ ελζγχου (εφόςον ηθτθκοφν), κατά προτίμθςθ
από τον ίδιο καταςκευαςτι.
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7.
8.

Το τεςτ να μπορεί να αποκθκευτεί εντόσ και εκτόσ ψυγείου.
Ο προςδιοριςμόσ να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ:
a. Ευαιςκθςία>95%
b. Ειδικότθτα>90%
c. Τα ανωτζρω να προκφπτουν από τθν ςφγκριςθ του προςδιοριςμοφ με τθν μζκοδο
αναφοράσ (καλλιζργεια).
9. Να δθλϊνονται πικανζσ διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ (cross-reactions) από
ιοφσ/βακτιρια κατά τθν εκτζλεςθ του προςδιοριςμοφ.
10. Το τεςτ να ζχει ελεγχκεί για πικανζσ παρεμβολζσ από άλλεσ ουςίεσ/φάρμακα (interfering
substances) που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν μζτρθςθ.
11. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια κα πρζπει να είναι ςε μορφι κλειςτισ, απόλυτα
ςτεγανισ καςζτασ, θ οποία να απορρίπτεται με αςφάλεια μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςίασ,
χωρίσ τον κίνδυνο επιμόλυνςθσ του χϊρου και του χριςτθ.
12. Πλεσ οι ωσ άνω προδιαγραφζσ αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό. Θα πρζπει να αποδεικνφονται από επίςθμα ζντυπα του καταςκευαςτι και
ταυτόχρονα από αντίςτοιχεσ ζγκριτεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ.

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αντιδραςτηρίων μοριακήσ ανίχνευςησ
influenza (A&B)
1.
2.

Αντιδραςτιριο ταχείασ μοριακισ ανίχνευςθσ RNA των ιϊν Influenza (A&B).
Να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία τθσ ιςοκερμικισ ενίςχυςθσ νουκλεϊνικϊν (νουκλεϊκϊν)
οξζων.
3. Να χρθςιμοποιεί άμεςα ρινικά και ρινοφαρυγγικά επιχρίςματα.
4. Να μθν απαιτείται οποιαδιποτε επεξεργαςία του δείγματοσ πριν τθν ειςαγωγι του ςτον
αναλυτι (π.χ. απομόνωςθ γενετικοφ υλικοφ, κλπ.)
5. Να δίνει αποτελζςματα ςε <15 λεπτά. Να αναφερκεί αναλυτικά ςτθν προςφορά ο
χρόνοσ ζκδοςθσ του αποτελζςματοσ, προσ αξιολόγθςθ.
6. Θ ςυςκευαςία να εμπεριζχει ςτυλεοφσ δειγματολθψίασ. Επιπλζον, να εςωκλείεται
τουλάχιςτον 1 κετικό και 1 αρνθτικό δείγμα ποιοτικοφ ελζγχου (control).
7. Να διατίκενται επιπλζον control ποιοτικοφ ελζγχου (εφόςον ηθτθκοφν), κατά προτίμθςθ
από τον ίδιο καταςκευαςτι.
8. Το τεςτ να μπορεί να αποκθκευτεί εντόσ και εκτόσ ψυγείου.
9. Ο προςδιοριςμόσ να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ:
a. Ευαιςκθςία >95% & Ειδικότθτα >97% για άμεςα επιχρίςματα
b. Ευαιςκθςία >90% & Ειδικότθτα >97% για δείγματα εμβάπτιςθσ ςε μζςο
μεταφοράσ ιϊν (VTM).
c. Τα ανωτζρω να προκφπτουν από τθν ςφγκριςθ του προςδιοριςμοφ με τθν μζκοδο
αναφοράσ (RT-PCR).
10. Θ απόδοςθ του τεςτ να μθν επθρεάηεται από τισ ετιςιεσ γενετικζσ μεταβολζσ των ιϊν
Influenza (A&B).
11. Να δθλϊνονται πικανζσ διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ (cross-reactions) από
ιοφσ/βακτιρια κατά τθν εκτζλεςθ του προςδιοριςμοφ.
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12. Το τεςτ να ζχει ελεγχκεί για πικανζσ παρεμβολζσ από άλλεσ ουςίεσ/φάρμακα (interfering
substances), που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν μζτρθςθ.
13. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια κα πρζπει να είναι ςε μορφι κλειςτισ, απόλυτα
ςτεγανισ καςζτασ, θ οποία να απορρίπτεται με αςφάλεια μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςίασ,
χωρίσ τον κίνδυνο επιμόλυνςθσ του χϊρου και του χριςτθ.
14. Πλεσ οι ωσ άνω προδιαγραφζσ αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό. Θα πρζπει να αποδεικνφονται από επίςθμα ζντυπα του καταςκευαςτι και
ταυτόχρονα από αντίςτοιχεσ ζγκριτεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ.

ΠΙΝΑΚΑΣΠΟΣΟΤΗΤΩ
Ν
Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΗ

ΕΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ

1

RSV

192

2

Influenza (A&B)

384

3

StreptA

24

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ: 20000,00
ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΗ
1
2
3

RSV
Influenza (A&B)
StreptA

ΕΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
192
384
24

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
33,33333
33,33333
33,33333

ΤΝΟΛΟ
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ΤΝΟΛΟ
6400,00
12800,00
800,00
20000,00

ΦΠΑ 24%
1536,00
3072,00
192,00
4800,00

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
7936,00
15872,00
992,00
24800,00

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ
Α.Φ.Μ.: 090023986
Γηθηπαθφο ηφπνο : https://www.karamandaneio.gov.gr/
Πφιε: ΠΑΣΡΑ
Οδφο θαη αξηζκφο: ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 40
Σαρ. θσδ.: 26331
Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: ΜΑΡΙΑ ΓΟΤΡΟΤ
Σειέθσλν: 2610635141
Ηι. ηαρ/κείν: promithies.karaman@gmail.com
Υψξα: GL
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Σίηινο: Αληηδξαζηήξηα κνξηαθήο αλίρλεπζεο RSV, streptA θαη influenza κε κνξηαθή ηερληθή PCR
απηνκαηνπνηεκέλε (κε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ)
Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα:
19/2021

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Δπσλπκία:
Οδφο θαη αξηζκφο:
Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο:
Ηι. ηαρ/κείν:
Σειέθσλν:
θαμ:
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε;
Ναη / Όρη
Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο,
θαηά πεξίπησζε:
Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Ναη / Όρη
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
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Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα...):
Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο:
Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα Όλνκα:
Δπψλπκν:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Σφπνο γέλλεζεο:
Οδφο θαη αξηζκφο:
Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρ/κείν:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα:
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
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Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
-

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο:
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαθζνξά
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
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εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ (ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Απάηε
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
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εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε
ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη
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εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Καηαβνιή θφξσλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη
άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
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Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πηψρεπζε
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
-
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην
Σειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε
έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
-

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε.
Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ
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νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
παξάξηεκα απηφ.
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: παξαδφζεηο είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί
Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο παξαιήπηεο κατά τα τρία
τελευταία έηε.
Πεξηγξαθή
Πνζφ
Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο
.. - ..
Απνδέθηεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν
κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
Πξνζδηνξίζηε
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ:
α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο
κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ
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πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή
ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5
δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο
ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα,
φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ
χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι.
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):
Ηκεξνκελία
Σφπνο
Τπνγξαθή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ –ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ /ΟΥΙ

2.
3.

Ρροκειμζνου να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα
πρζπει να ςυμπλθρωκεί, από τον υποψιφιο προμθκευτι/ανάδοχο ςχετικό «Φφλλο Συμμόρφωςθσ»
ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει.
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ»
ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «ΝΑΙ» κακϊσ όλεσ οι προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικζσ για τον υποψιφιο
Ανάδοχο, κεωροφμενεσ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν
καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα
Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. Β2).
Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

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.
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ …./2021
τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2021 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, κο Αθανασόπουλο Παύλο του
Ιωάννη, δυνάμει της αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ 2397/17-01-2020 (ΥΕΚ 30/17-01-2020/τ.Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης
διορισμού του, 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.
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.
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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%.
ii) Κράτηση 0,07% 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 0,06% 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.
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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.
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
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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
ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

