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Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Πιεξ: Κ.Σηκηάδνπ
Tει.: 2313 32.3119, fax: 2313 32.3969
Ζιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com

Θεζ/λίθε,

04/10/2018

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ Π16/2018
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΙΑΣΟΛΔΑ
ΚΟΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ Α’ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ Α.Π.Θ. ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΠΟΦΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ
ΣΙΜΖ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

02/11/2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:30 κ.κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

02/11/2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:30 π.κ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ,
(αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ)

ΚΩΔΙΚΟ CPV

38434540-3

ΚΩΔΙΚΟ NUTS

EL522
25.221,77 ή 31.275,00€ κε ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

Γξαθείν

Πξνκεζεηώλ

25.221,77€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

08/10/2018, εκέξα Γεπηέξα

1.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α΄)

2.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β΄)

3.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ΄)

4.

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ’)

5.

ΣΔΤΓ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Δ’)
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν, κε δξαζηεξηόηεηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο έσο θαη ηξηηνβάζκηαο πγείαο θαη
πεξίζαιςεο.
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1.

Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
1.2.

Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007)
1.3.

Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.4.

Σνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 §3 «Έλαξμε ηζρχνο».
1.5.

Σνπ Ν.3846/2010 άξζ. 24 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,.

1.6.

Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν» «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.(Α-112).
1.7.

Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.8.

Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α’/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
1.9.

Σνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51 η.Α΄/2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».

1.10. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α/07.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη

4127/2013».
1.11. Σνπ Ν.4174-2013 (ΦΔΚ 170-η.Α΄- 26.7.2013) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.12. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
1.13. Σνπ Ν.4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη

άιιεο δηαηάμεηο».
1.14. Σνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)
1.15. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)».

2. Σηο απνθάζεηο:
2.1.

Σελ ππ’ αξηζ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 (ΦΔΚ 711 / η.Β΄ / 1998) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη

Πξφλνηαο «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
2.2.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεχρνο Α΄ / 26-09-1991), φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
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Σελ ππ’ αξηζ. Α2β / Γ.Π. 52363 / 14-07-2017 (ΦΔΚ 366 / 24-07-2017, Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Τγείαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο, πεξί νξηζκνχ κειψλ ζην Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο
«ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π.15568 / 02-03-2018 (ΦΔΚ 130 / 09-03-2018, Σεχρνο
Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
2.4.

Σελ ππ’ αξηζ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ
ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ. 3, Ν.3580/ 2007).
2.5.

Σελ ππ’ αξηζ. 57654/23.05.2017 (ΦΔΚ 1781/Β/2017) ππνπξγηθή απφθαζε «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο.»
2.6.

Σελ ππ’ αξηζ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β/02-06-2017) ππνπξγηθή απφθαζε «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».
2.7.

Σελ ππ’ αξηζ. 1191/14.03.2017

(ΦΔΚ 969/22.03.2017) ππνπξγηθή απφθαζε “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016”.
2.8.

Σελ ππ’ αξηζκ. 517/04.07.2018 (Θ.17ν) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Πξνκεζεηψλ &

Τπεξεζηψλ ηνπ έηνπο 2018 θαη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα θάζε πξνυπνινγηζηηθή δαπάλε θάζε δηαγσληζκνχ θαη Κ.Α.Δ.
απηνχ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ. (ΑΓΑ: 650Φ469ΖΑΞ-ΒΣ)
2.9.

Σελ ππ’ αξηζκ. 520/11-09-2018 (Θ.12ν) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα

ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ δηαζηνιέα θνηιίαο ζην
Ννζνθνκείν, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο 31.275,00€ κε ΦΠΑ 24% (ΑΓΑ:6ΚΦΣ469ΖΑΞ-ΕΦΞ).
2.10. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά
ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ,
εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

ΚΗΡΤΔΙ
πλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο (1) ζπζηήκαηνο
απηόκαηνπ δηαζηνιέα θνηιίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Α’ Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.221,77 € ρσξίο ΦΠΑ ή 31.275,00 € κε ΦΠΑ 24%
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 02/11/2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, απφ αξκφδηα επηηξνπή.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ, Πεξηθεξεηαθή νδφο Ν. Δπθαξπία Σ.Κ. 564
03, ηει. 2313-32.3115 θαη 2313 32.3119, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02/11/2018 θαη ώξα 11:30 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ
απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία
κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη
εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ.

ΑΡΘΡΟ 2ν
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΚΑΣΑΡΣΙΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνί
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ
ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
1.

Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
γ Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

2.

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:
α.

Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (επί πνηλή απφξξηςεο):

1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] γηα δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016, ην
TEΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο απηνχο. Σν TEΤΓ απνηειεί ηελ επίζεκε
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην
επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. ην
4
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πξνζδηνξίδεηαη ε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.
Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ζην TEΤΓ πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα
αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.
Σν TEΤΓ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. καδί κε ηηο
νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ)

θαη παξέρεηαη ειεθηξνληθά ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc),

πξνθεηκέλνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ζπληάμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.
2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% πεξίπνπ επί ηεο πξνζθεξζείζαο
δαπάλεο πξν Φ.Π.Α., θαη ζπγθεθξηκέλα γηα πνζφ 504,00 €. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη 02/12/2019.
3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 93 ηνπ
Ν.4412/2016)
4. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ
Ν.4412/2016) ήηνη Φ/Α ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ησλ ηπρφλ
κεηαβνιψλ
ή
αληίζηνηρα
Βεβαίσζε
ηνπ
Γεληθνχ
Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ
(Γ.Δ.ΜΖ).
Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, γίλεηαη απνδεθηή ε πξφζθαηε εθηχπσζε ηεο
θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ .
Σα λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά:
Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Α.

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ηεο δηαθήξπμεο

ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ (Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ.), θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή
πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα
ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή απφ ηνπο ηδίνπο.
Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Α.Δ. ε ππνρξέσζε κε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ππνγξαθή
ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13
ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017.
Β.

Όζνλ αθνξά ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:

Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ.:
α)

Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη

νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
β)

Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ. & Η.Κ.Δ.:
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α)

Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη

νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο εηαηξείαο
β)

Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/εο ηεο εηαηξείαο

Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.):
α)

Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη

νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο εηαηξείαο
β)

Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ

Οη πλεηαηξηζκνί:
Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
α.

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε Πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.

β.

Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο
ηνλ αλαπιεξψλεη.

β.

Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε
ηερληθή πξνζθνξά.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:
ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα ην
ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε
λα πεξηιακβάλεη:
1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη
παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα) ή δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή
αμηνιφγεζε.
2. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Δηδηθφηεξα:
α) Πηζηνπνηεηηθφ CE, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο,
β) Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή/θαη ISO 13485 θαη
γ) Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο
ηελ ππ' αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004),
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
3. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. Παξαδφζεηο, πκβάζεηο,
Βεβαηψζεηο Καιήο Δθηέιεζεο θ.ά.).
4. Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη πιήξσο ηηο
απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή
(εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηερληθά κέζα, θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ κεηέπεηηα
ζπληήξεζε θαη ηελ ελ γέλεη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ, γ) φια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο
είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εχρξεζηα θαη αζθαιή γηα ην πξνζσπηθφ θαηά ηε ρξήζε ηνπο, δ) ε πξνζθνξά ηνπ
ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε εκεξψλ (365) εκεξψλ ήηνη έσο 02/11/2019, ε) ν ρξφλνο
παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο, ζη) εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη δ)κε ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα
πξνζθνκίζεη ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ .
5. Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη επηπξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα φηη ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ
εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.
6. Αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δίδνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο), θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα
ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο ε δηάξζξσζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζα αθνινπζεί ηελ δηάηαμε θαη
ηελ αξίζκεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα έρεη ζαθείο θαη κνλνζήκαληεο παξαπνκπέο πξνο ηα
ζπλππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα/εγρεηξίδηα θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ, γηα
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
γ.

Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:
ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά,
απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο,
δηακνξθσκέλα σο εμήο:



Η πξνζθεξόκελε ηηκή, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζύκθσλα κε όζα δεηνύληαη
ζην άξζξν 4 ν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, δίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε επξώ (€) θαη πξέπεη λα
πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα.



Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4ν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα
γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.
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i. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα:
α) Οη Έιιελεο πνιίηεο:
1)

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξεσθνπίαο.

2)

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.

3)

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ.

4)

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.

5)

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί (εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί) ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (εηψλ) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.

β) Οη αιινδαπνί:
1)

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.

2)

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.

3)

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.

γ) Σα λνκηθά πξόζσπα / ζπλεηαηξηζκνί (εκεδαπά ή αιινδαπά):
1)

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.

2)

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε
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ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
3)

Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη ησλ
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ
πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ
πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.

4)

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο
απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα
ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο
έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Π.Δ.), Η.Κ.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην
αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.

δ) Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ
λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη
νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα
ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ Πξνκεζεπηή, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ Πξνκεζεπηή, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:


Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ ή
επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014.



Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα από ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188).
Πξνζθνκίδνληαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην
Ν.4250/26.3.2014



Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξώζεηο.
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Μόλνλ ηα ηερληθά θπιιάδηα πιηθώλ (prospectus) κπνξνύλ λα είλαη ζηα Αγγιηθά.

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο
επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε
απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1νπ ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α'34).
5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ
δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
6. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα
απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ
ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016). Απφ ηηο
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία
γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε (365) εκεξώλ
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο 03/11/2019 θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ
ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κνλνκεξψο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ., πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ
γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ
Ν.4412/2016.
8. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο
θαη ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4νπ ηεο παξνχζεο). πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα
ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ζπγθξηηηθέο ηηκέο. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην
άξζξν 103 παξ. 3, 4, θαη 5 ηνπ Ν.4412/2016, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ζπγθξηηηθή ηηκή, απφ
εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζπγθξηηηθή ηηκή απηέο ζεσξνχληαη ηζφηηκεο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε αλάζεζε γίλεηαη ζηε πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θηήζεο. Αλ νη πξνθνξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζφηηκεο
ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο,
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 90ν. ηνπ Ν.4412/2016. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
9. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ
φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.
10. Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο
Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ
δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ
απηψλ. Δπίζεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθχςεη γηα ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ.
11. Ο δεηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία θαη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία, έηζη φπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Β’) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, κε έμνδα ηνπ
πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξαιαβή ηνπ ζα γίλεη
απφ αξκφδηα επηηξνπή κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Σν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα
παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε ιήμε ηεο
δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ (άξζξν
203 ηνπ Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ).
2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε
δηαθήξπμε.
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη ζε έλα (1) ζηάδην κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
3.1 Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
3.2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε
πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Διέγρεηαη πξσηίζησο ε πιεξφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Καηφπηλ αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο
ηεο δηαθήξπμεο. Πξνζθνξά ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλεπψο δελ θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη νηθνλνκηθά.
3.3. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο
απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ αθνινπζείηαη
ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο.
4. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
5. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε αλαζέηνπζα αξρή
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
εηδνπνίεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ ίδηνπ
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λφκνπ, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηε δηαθήξπμε. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
6. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ
αλάδνρν ε ζρεηηθή ζχκβαζε.
7. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ
πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
8. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη
νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο.
9. Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε
φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.
Δπίζεο δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4ν
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΙΜΖ
1.ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα
πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ
ηελ Τπεξεζία.
2.ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο θαη ζα βαξχλεη
ην Ννζνθνκείν.
3.Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ ηνπ
είδνπο πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή
ηνπο.
4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ή μεπεξλνχλ ηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
6. ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ αηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζα δίδνληαη
ρσξηζηέο ηηκέο γηα:
6.1 Σελ αμία ελόο (1) ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ δηαζηνιέα θνηιίαο, θαηάιιεινπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Α΄
Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, (θαη φρη ρσξηζηά γηα ηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, απφ ηα νπνία
ελδερνκέλσο απνηειείηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θαη παξαδνηένπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
6.2 Πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ δηαζηνιέα θνηιίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο ησλ ηαθηηθψλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο
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ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Σν ζρεηηθφ εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δέθα
(10) εηψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, κε επηδερφκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο.
7. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηνη ε ηηκή ζύγθξηζεο ζα πξνθύςεη σο
άζξνηζκα ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλ ην θόζηνο ζπληήξεζήο ηνπ γηα ηα πξώηα δέθα (10) έηε
ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο.

ΑΡΘΡΟ 5ν
ΔΓΓΤΖΔΙ
1. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. Σν πνζφ ηεο
εγγχεζεο ζα δίλεηαη ζε επξψ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ρξφλν ηεο
πξνζθεξζείζαο εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο.
2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ, χςνπο 2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πξν Φ.Π.Α., κεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ έγγξαθνπ
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
3. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
εμνπιηζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 6ν
ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο [γηα πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ]
Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Γηα ηνπο
ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα επί ηνηο εθαηφ
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ
θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΠΛΖΡΧΜΖ
1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) έσο έμη (6) κελψλ, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα
ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνγεγξακκέλν
απφ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.).
2. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ λφκηκεο
θξαηήζεηο:


Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγχεο (άξζξν 3 εδ. ε΄
πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007):
13
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Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Ν.4013/2011):
πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.)
(Ν.4412/2016):
πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.

0,06%

0,06%

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαθξαηείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θφξνο
εηζνδήκαηνο.
3. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο
π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θ.ιπ., ή φηαλ άιινη
παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ.
4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο
θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο –
δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο
ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν.
Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ αλαξηάηαη:
ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε:
1.

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ

2.

ηελ εθεκεξίδα: ΣΤΠΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.

3.

Δκπνξηθφ-Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,

4.

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,

5.

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην

6.

Γήκνο Θεζζαινλίθεο.

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ λφκνη θαη δηαηάμεηο (Ν.4412/2016).
Σα ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην αξρείν Σ.Δ.Τ.Γ. ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc),
δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, www.papageorgiou-hospital.gr
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΙΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΑ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΓΟ

ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΙΑΣΟΛΕΑ ΚΟΙΛΙΑ

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ :

(Live transplant/resection system)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ύζηεκα απηόκαηνπ δηαζηνιένο θνηιίαο (Liver transplant/resection system), θαηάιιεινπ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Α΄ Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα πξνο ηηο δηεζλείο θαη
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη απαξαηηήησο ζήκαλζε ελαξκόληζεο πξνο ηα νηθεία
επξσπατθά πξόηππα CE (νδεγία 93/42 EEC, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2007/47/EC θαη ηζρύεη
θιπ.). Θα πξέπεη αθόκε λα δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015
ή/θαη ISO 13485:2016 ή ηζνδύλακε, πνπ λα δειώλεη όηη ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο
απόθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004 («Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ» – ΦΔΚ Β΄ 32/16.01.2004).
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη :
1. Γύν βξαρίνλεο ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα κήθνπο 45 cm θαη λα θέξνπλ από δύν
ξπζκηδόκελνπο βξαρίνλεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ .
2. Έλα ακθίπιεπξν πιαίζην πνπ απνηειείηαη από ηξία ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηε ζηήξημε ησλ
αγθίζηξσλ ηεο άλσ θνηιίαο.
3. Έλα ακθίπιεπξν πιαίζην γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ ηεο θάησ θνηιίαο.
4. Έλα γσληώδεο παξάπιεπξν πιαίζην γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ κήθνπο 20 x 25 cm.
5. Γύν γσληώδεο παξάπιεπξα πιαίζηα γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ κήθνπο 28 x 33 cm.
6. Έλα γσληώδεο παξάπιεπξν πιαίζην γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ κήθνπο 20 x 40 cm.
7. Γύν ξπζκηδόκελνη βξαρίνλεο γηα ηαπηόρξνλε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ ζε άλσ θαη θάησ θνηιία.
8. Σέζζεξεηο αξζξσηνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγθίζηξσλ κε δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θίλεζεο θαη
αιιαγήο ηεο γσλίαο ζηήξημεο ηεο ζπάηνπιαο γηα ηελ αθξηβή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ηε κέγηζηε δηάλνημε ηνπ
ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Η εθαξκνγή θαη ε αθαίξεζε ηνπ θάζε άγθηζηξνπ από ηνλ αξζξσηό ζύλδεζκν λα γίλεηαη κε
ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ .
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9. Γύν κηθξν-ξπζκηδόκελνπο αξζξσηνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγθίζηξσλ κε δπλαηόηεηα νξηδόληηαο
θίλεζεο θαη αιιαγήο ηεο γσλίαο ζηήξημεο ηεο ζπάηνπιαο γηα ηελ αθξηβή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ηε κέγηζηε
δηάλνημε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Η εθαξκνγή θαη ε αθαίξεζε ηνπ θάζε άγθηζηξνπ από ηνλ αξζξσηό ζύλδεζκν
λα γίλεηαη κε ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ .
10. Γύν γσληαθά θιεηδηά γηα ηε ξύζκηζε ηεο άξζξσζεο ηνπ ζπλδέζκνπ.
11. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 25mm x 203mm.
12. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 64mm x 254mm.
13. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 76mm x 254mm.
14. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 102mm x 254mm.
15. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Balfour w/o 70mm x 76mm.
16. Γύν άγθηζηξα ηύπνπ Balfour 83mm x 76mm.
17. Γύν άγθηζηξα ηύπνπ Balfour w/o 83mm x 76mm.
18. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Richardson 51mm x 178mm.
19. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Harrington 64mm x 152mm.
20. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ St Marks 64mm x 178mm.
21. Έλα δαθηπιηνεηδέο άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 6’’.
22. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Balfour 83mm x 57mm.
23. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Balfour 102mm x 57mm.
24. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Balfour 114mm x 57mm.
25. Γύν θπηία απνζηείξσζεο w/pin 22’’x11’’x3½’’.
26. Έλα θπηίν απνζηείξσζεο 26’’x10’’x5’’.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
(3) εηώλ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηπρόλ επηζθεπέο, ην θόζηνο
εξγαζίαο θαη νη απαηηνύκελνη πεξηνδηθνί έιεγρνη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο.
ηηο πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο έγγξαθε βεβαίσζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε
δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία.
2. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θύζεο αληαιιαθηηθώλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο
ζπληήξεζεο θαζώο ησλ ηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ
εγγύεζεο. Σν ζρεηηθό εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην γηα δέθα (10) ρξόληα κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ, κε επηδερόκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο.
3. Να ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
4. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνύληαη
θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο κέζσ ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά, κε πνηλή απνθιεηζκνύ.

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΓΟΤ : ΔΝΑ (1) ΠΛΗΡΔ
ΤΣΗΜΑ

ΤΝΟΛΟ ΔΛΙΓΩΝ: ΓΤΟ (2)
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………………………………………..
Καηάζηεκα

………………………………………………………..

Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ.Κ. FAX) …………

Ζκεξνκελία έθδνζεο…………………..

ΔΤΡΧ ………………………………….

Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη)

ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ…………………………………..
ΔΤΡΧ ……………………………
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ
………………………………..ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………….…κε Α.Φ.Μ…………………… θαη
Γ/λζε
………………………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο
………………………………………
γηα ηελ πξνκήζεηα ………………………………………………. ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. ……./…………….. Γ/μή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ
ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………………………
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

Ολνκαζία Σξάπεδαο……………………..
Καηάζηεκα

…………………….

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)

Ζκεξνκελία έθδνζεο……………
ΔΤΡΧ …………………………….
Πξνο
Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ» ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ Ν. ΔΤΚΑΡΠΗΑΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΚ 56403

ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ ………….…
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ……….. (θαη
νινγξάθσο)………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο
εηαηξείαο…………………………………………………………. κε Α.Φ.Μ……………………
Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηε κε αξηζκφ
………………...ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………………… (αξ. δηαθ/μεο ……./………)
πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………………..…….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο
…………..… ΔΤΡΧ απηήο.
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο,
νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.
- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ.,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ …………………..
ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην …………………………………………………… ,
πνπ εδξεχεη ζη
………….…………………………..………………………………, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ
η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε
εδξεχνπζα ζηε ………………………, νδφο …………………………………… Σ.Κ. …………., ηει. …………………, fax.
…………………… ΑΦΜ: ………………………, Γ.Ο.Τ. ………………………………. εηαηξία κε ηελ επσλπκία
……………………………………………. Πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. ……………………………………… θαη ζην εμήο,
ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ".
Έρνληαο ππόςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
Β) Σελ ππ’ αξηζ……….. δηαθήξπμε.
Γ) Σελ απφ ……….…… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ.
Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθε Πξνκεζεπηήο, γηα ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………
1.2. Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο
αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
2.1

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή
ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2.2.

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα
παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε
ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή
εθπηψηνπ. (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016).

2.3.

Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην
ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο
πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ
Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ
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Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ
Δπηηξνπήο.
2.4.

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
3.1.

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.

3.2.

Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ:
3.2.1. Ο εμνπιηζκφο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
3.2.2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

3.3.

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016.

3.4.

ε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα
επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ
Ν.4412/2016.

3.5.

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ
ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά
ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ.

3.6.

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

3.7.

Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ,
δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα,
παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο
ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο
θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο.

3.8. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. (Άξζξν 18
ηνπ Ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΓΓΤΖΔΙ
4.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή η… ………………….……., πνζνχ ………… επξψ, ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201….
4.2.Ζ αλσηέξσ εγγχεζε δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, χςνπο
2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πξν Φ.Π.Α., ήηνη ……….…... επξψ, κεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ έγγξαθνπ
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή ή αιιηψο λα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
4.3. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
εμνπιηζκνχ.
4.4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν
72 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) έσο έμη (6) κελψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο
ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη κεηά ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο
πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
5.2. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200
ηνπ Ν.4412/2016, θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.)
5.3. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ λφκηκεο
θξαηήζεηο:






Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγχεο (άξζξν 3 εδ. ε΄
πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007):
Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Ν.4013/2011):
πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.)
(Ν.4412/2016):
πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
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Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θφξνο
εηζνδήκαηνο (4%).
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ
θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
6.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά
αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε
πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή
ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
6.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο
φξνπο απηήο: α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γ)
νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
8.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ)
κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία
απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε
ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην
νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη
απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ
απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ
Γηθαζηεξίσλ.
8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά
ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.
8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. Π16/2018 δηαθήξπμεο ηνπ
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Ν.4412/2016
θ.ιπ.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
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ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνχ δηαβάζηεθαλ,
ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα αληίγξαθν, θαη ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

(Τπνγξαθή)

(Τπνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E΄: ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221567
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ – Ν. ΔΤΚΑΡΠΗΑ/
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ/Σ.Κ.56403
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΣΗΜΗΑΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ
- Σειέθσλν: 2313323119
- Ζι. ηαρπδξνκείν: pr.papageorgiou@gmail.com
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.papageorgiou-hospital.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ
ΓΙΑΣΟΛΔΑ ΚΟΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ Α ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ Α.Π.Θ. ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ,
CPV: 38434540-3
Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 99221567
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΟΥΗ
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Αξ.Γηαθ. Π16/2018
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:

ηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;

Απάληεζε:

Απάληεζε:
Σξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
[] Ναη [] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποiv;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΕΤΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία
β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα
λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε,
ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝv

ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
[]Ναη []Όρη
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ)
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο
V θαησηέξσ;
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΕΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο
ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα
δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvi
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii·
2. δσξνδνθίαviii,ix·
3. απάηεx·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxi·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxii·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiii.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxiv
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη
ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («αςηοκάθαπζη»)xviii;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxix:
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xv
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxx,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο
ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxi

ΦΟΡΟΙ

ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ
ΑΦΑΛΙΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxii
[……][……][……]

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπxxiii;

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
[] Ναη [] Όρη

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxiv :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxv
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

Έσει διαππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxvi;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

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

Έσει ζςνάτει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxvii, ιφγσ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεοxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxix θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxx; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1. Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ
θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο xxxi,
(ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxii:
2. Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3. Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε:
2014, 2015, 2016.
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκ
ελίεο

παξαιήπηεο

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη
αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα
πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxiii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiv.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο
νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ
Τπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή
ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην
ζχλνιν απηψλ
i

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο
από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην
ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
v Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
vi χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη'
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
vii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
viii χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ.
3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ’ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
x Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά
µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xi Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ
ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xiii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.
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1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xiv Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο
θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xix Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη’ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xx ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxi εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ
πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxiii
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxiv
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxv Άξζξν 73 παξ. 5.
xxvi
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ
άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxvii

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxviii

Πξβι άξζξν 48.

xxix
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξίπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxx Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε
νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxi
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη
ηα ηξία έηε.
xxxii
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
37
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xxxiii

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xxxiv Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ
ελ ιόγσ πξόζβαζε.
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