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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
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: ∆. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3
184 54 ΝΙΚΑΙΑ
: 213 2076214
: 210 4910602
: www.nikaia-hosp.gr
: prom@nikaia-hosp.gr
: Φουντάς Απόστολος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2018
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προµήθεια:
ΕΝΟΣ (1)) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών του
Τακτικού Γυναικολογικού-Μαιευτικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκοµείου ΝίκαιαςΠειραιά «Ο Άγιος Παντελεήµων» (CPV:33124120-2)
Κριτήριο Κατακύρωσης

Ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών

∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής
Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισµένες στο
Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου έως και την 24-4-2018
και ώρα 10:00 π.µ.
Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται µετά την
παρέλευση της προαναφερθείσας ηµεροµηνίας και
ώρας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Ηµεροµηνία:24-4-2018
Ηµέρα:Τρίτη
Ώρα: 10:00 π.µ.

Τόπος ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού

Γ. Ν. Νίκαιας «Αγ.Παντελεήµων» - Γρ. Προµηθειών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

22.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
(18.145,16€ πλέον του Φ.Π.Α.)

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

33124120-2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
-Την υπ’ αριθµ. 42ης Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, της από
11ης/27-04-2017 συνεδρίασής του σχετικά µε έγκριση προτύπων διακηρύξεων του
Ν.4412/2016.
-Την 20η (συνεδρίαση 4η/08-02-2018) Απόφαση ∆.Σ. του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του
Τακτικού Γυναικολογικού-Μαιευτικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκοµείου ΝίκαιαςΠειραιά «Άγιος Παντελεήµων».
-Τον Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας- Πειραιά «Άγιος
Παντελεήµων»- Γενικού Νοσοκοµείου ∆υτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» για το
οικονοµικό έτος 2018.
-Την υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 13658/23-3-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν
να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
Ο τίτλος της σύµβασης
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών)
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία – διεύθυνση – τηλέφωνο – αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας, µεταξύ άλλων)
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
δεν είναι δυνατό, λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες
ενδείξεις
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον
οποίο περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς
Σηµειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α΄ 188).
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν τα
κάτωθι:
Α. Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου θα
δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74
Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
εθνικό
δίκαιο
του
οικονοµικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄215).
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Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
H υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ)
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Α2. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος του οικονοµικού Φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή
διοικητική υπόθεση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, ότι έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος.
Σηµειώνεται ότι εάν ο οικονοµικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Η παρούσα δεν έχει εφαρµογή όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διαγωνισµό
για την καταβολή τους.
Α3. Ο οικονοµικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ∆εν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
β) ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
γ) ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς Φορείς µε στόχο την
στρέβλωση του ανταγωνισµού
δ) ∆ε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24
ε) ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης
µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις
στ) ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79
ζ) ∆εν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση
η) ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
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προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Β. τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νοµικού
προσώπου
Γ. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους.
∆. Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
E. Ως προς την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε
ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίσουν το αντίστοιχο
πιστοποιητικό/ βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµα.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
(π.χ. τεχνικά φυλλάδια, prospectus κατασκευαστικού οίκου κ.λ.π.) που
τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ (€) ανά µονάδα µέτρησης, όπως
καθορίζεται στον κατάλογο των ζητούµενων ειδών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι:

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον
του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπ΄ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της

διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες, προσµετρούµενες από
την επόµενη της ηµέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,

πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσµίας.
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2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού,
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου
γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
6.Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/
συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
2. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύµβασης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄
οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο
είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την
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συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της
διακήρυξης.
3. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δε λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που
δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς
τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση
συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας
σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,
το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαµβάνουν
γνώση των προσφορών των υπολοίπων εταιρειών είτε κατόπιν ολοκλήρωσης της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής τεχνικών ή οικονοµικών αντίστοιχα) είτε µετά από έγγραφη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας.
Εφ’ όσον κάποιος οικονοµικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στην προσφορά του ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
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εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆ε χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα
προσφορά από οικονοµική άποψη µόνο βάσει τιµής .
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των
προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας
από 100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της
µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της
σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την
αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε
αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφ’ όσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφ’ όσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενστάσεων
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
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συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφ’ όσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφ’ όσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση
της, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4
του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρµογής
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
1.α) εφ’ όσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των
προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
τα έγγραφα της σύµβασης
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
Ν. 4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα
µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και
την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή
µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφ’ όσον,
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
άρθρων αυτών.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται
ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που
παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις
σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.Α., η οποία καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από
το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.
Πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ο
προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή
λειτουργία του είδους, ποσού ίσου µε το 2,5 % της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς
Φ.Π.Α., η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής
λειτουργίας του είδους.
Μετά την λήξη του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας η προµηθεύτρια
αναλαµβάνει την συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος, εφ΄όσον της ανατεθεί
από τον φορέα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην οικονοµική της προσφορά και
στη διακήρυξη.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
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αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς
την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου και λήψη σχετικής Απόφασης από το αποφαινόµενο όργανο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ

1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αρµόδιες αποθήκες του Νοσοκοµείου.

Η παράδοση του µηχανήµατος θα πραγµατοποιηθεί εντός του χρόνου που θα
ορίσει ο προµηθευτής στην κατατεθειµένη προσφορά του.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε
τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφ’ όσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό
συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την
υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο
προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο
από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκοµίστηκε.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:
Με µακροσκοπική εξέταση
Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
Με πρακτική δοκιµασία
Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς
προµήθεια είδος.
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο
µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου:
Εφ’ όσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
κατά περίπτωση.
β) Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε
το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του
προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφ’ όσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει
το απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως
σε όλα τα µέλη της ένωσης.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μετά την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος αρχίζει η περίοδος της εγγύησης
καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε τουλάχιστον δύο (2) έτη (ή
όσο επιπλέον χρονικό διάστηµα αναφέρεται ενδεχοµένως στην προσφορά του
Προµηθευτή). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή
λειτουργία του µηχανήµατος που θα προµηθεύσει το Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της
διακήρυξης του διαγωνισµού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά
φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκοµίσει. Η εγγύηση καλύπτει
το Νοσοκοµείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/ και ασυµφωνίας
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των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του µηχανήµατος προς τα
συµφωνηθέντα.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προµηθευτής οφείλει αναποφάσιστα και
χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση του Νοσοκοµείου να αποκαθιστά τη βλάβη,
τη δυσλειτουργία ή/και ασυµφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών
του υλικού, ακόµη και µε µερική ή ολική αντικατάσταση αυτού.
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των
κάθε είδους υλικών και της αµοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του µηχανήµατος, καθώς επίσης και των
εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγµατοποιούνται στο διάστηµα που
ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προµηθευτή.
Ο χρόνος ανταπόκρισης του Προµηθευτή για την αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας του µηχανήµατος είναι 48 ώρες από την έγγραφη ή τηλεφωνική
ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής δεν συµµορφώνεται µε τις ως άνω
υποχρεώσεις του, το Νοσοκοµείο µπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) µε δικά του έξοδα, µε ταυτόχρονη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.
Κατ’ εξαίρεση, η εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος δεν καλύπτει τις εξής
περιπτώσεις:
1. Αποδεδειγµένα

κακή ή
µη ενδεδειγµένη χρήση του µηχανήµατος από
υπαλλήλους του Νοσοκοµείου ή τρίτους.
2. Επεµβάσεις στο µηχάνηµα από αναρµόδιους υπαλλήλους του Νοσοκοµείου ή
τρίτα πρόσωπα, µη εξουσιοδοτηµένα από τον Προµηθευτή.
3. Περιπτώσεις ζηµίας ή καταστροφής προκαλούµενης από θεοµηνίες (σεισµούς,
πληµµύρες κ.λπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή µη (πυρκαγιές,
εκρήξεις κ.λπ.).
4. Προσβολή του εξοπλισµού από κάθε είδους υγρά ή χηµικές ουσίες (νερό,
αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύµατα κ.λπ.).
5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν
συνδεδεµένο το µηχάνηµα, διακοπές ρεύµατος, απότοµες πτώσεις τάσης κ.λπ.
Η συντήρηση – επισκευή του µηχανήµατος θα γίνεται στους χώρους του
Νοσοκοµείου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Προµηθευτής µεριµνά για τη µεταφορά
του εξοπλισµού στις δικές του εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή
δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο Προµηθευτής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής
λειτουργίας του µηχανήµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών
µετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά θα αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής
υποχρεώνεται, εφ’ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, να αναλάβει την
συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων, µέχρι την συµπλήρωση τουλάχιστον
δέκα (10) ετών, έναντι ιδιαίτερης αµοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε
στην αρχική οικονοµική του προσφορά, µε βάση τα κάτωθι:
Α΄ τρόπος:
Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος κατόπιν κλήσεως του Νοσοκοµείου:
Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να καθορίζει την ωριαία
αποζηµίωση του τεχνικού που θα περιλαµβάνει όλα τα έξοδά του (µετάβαση
επιστροφή – διαµονή – διατροφή κ.λ.π.) . Τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα
χρεώνονται ξεχωριστά.
Β΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
οίκου:
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Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να καθορίσει την αµοιβή
συντήρησης και να ορίσει το χρόνο (κάθε πότε) την συντήρηση του µηχανήµατος
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου.
Γ΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (πλήρης):
Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να καθορίσει την αµοιβή στην
οποία θα περιλαµβάνονται εργασία και ανταλλακτικά, εξαιρουµένων των
αναλωσίµων τα οποία απαραίτητα να αναφέρονται, και στην οικονοµική προσφορά
της να γίνεται αναφορά της τιµής τους.
Στην πλήρη συντήρηση θα περιλαµβάνεται υποχρέωση του προµηθευτή και για
προληπτικό έλεγχο συντήρησης, ανά τρίµηνο τουλάχιστον, ώστε το µηχάνηµα να
είναι σε κατάσταση ετοιµότητας.
Στην πλήρη συντήρηση θα περιλαµβάνεται απεριόριστος αριθµός επισκέψεων του
συντηρητή/ προµηθευτή για την επίλυση τεχνικών προβληµάτων (επισκευών).
∆΄ τρόπος:
Ανάληψη συντήρησης και επισκευής (χωρίς ανταλλακτικά):
Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής θα καθορίζει την ετήσια αµοιβή για όσες
φορές χρειασθεί να επιληφθεί της επισκευής του µηχανήµατος µετά την κλήση του
Νοσοκοµείου.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει κατ’ έτος τον τρόπο ανάθεσης της
συντήρησης και επισκευής.
Να κατατεθεί µε την προσφορά τιµοκατάλογος των ανταλλακτικών και αναλωσίµων
και να καθορισθεί το κόστος ωριαίας αποζηµίωσης πέραν του συµβατικού χρόνου
ανταπόκρισης.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να έχει στις αποθήκες του στοκ από ανταλλακτικά και
ιδιαίτερα εκείνα που η αντικατάστασή τους είναι συνήθης.
Σε περίπτωση όµως που δεν υπάρχουν στις εδώ αποθήκες του, τότε υποχρεούται
να προσκοµίσει τα ανταλλακτικά µέσα σε 12 ηµέρες από της ειδοποιήσεως του
Νοσοκοµείου.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Για τα ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα του µηχανήµατος που σύµφωνα µε την
προσφορά του ενδιαφεροµένου κρίνονται ως εκτός αυτών της συντηρήσεως και
επισκευής και χρεώνονται αυτοτελώς, αυτά πρέπει να αναφέρονται ρητώς στην
προσφορά ότι εξαιρούνται από εκείνα της συντήρησης και επισκευής µε ή χωρίς
ανταλλακτικά.
Τα τιµολόγια των ανταλλακτικών αυτών ή εξαρτηµάτων θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά
από
θεωρηµένο
τιµοκατάλογο
του
εµποροβιοµηχανικού
Επιµελητηρίου της χώρας παραγωγής τους και πιστοποιητικό προελεύσεως.
Οι δύο παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της µεταξύ του Νοσοκοµείου και της προµηθεύτριας εταιρείας
συναφθησοµένης συµβάσεως προµήθειας του µηχανήµατος.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Η ακινητοποίηση (µη λειτουργία) του µηχανήµατος κατά τον χρόνο που καλύπτεται
από εγγύηση καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των οκτώ (8)
ηµερών.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η ακινητοποίηση του
µηχανήµατος δεν µπορεί να υπερβεί (συνολικά για κάθε χρόνο):
Α. Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο τις 10 ηµέρες
Β. Τον τρίτο και τέταρτο χρόνο τις 12 ηµέρες
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Γ. Τον πέµπτο και έκτο χρόνο τις 14 ηµέρες
∆. Τον έβδοµο και όγδοο χρόνο τις 16 ηµέρες
Ε. Τον ένατο και δέκατο χρόνο τις 20 ηµέρες
Για ακινητοποίηση πέραν των πιο πάνω αναφεροµένων ηµερών επιβάλλεται
πρόστιµο στον προµηθευτή ανερχόµενο στο ποσοστό 1‰ επί της αγοραστικής
αξίας του µηχανήµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία
ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας
από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄, του Ν. 4412/2016
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της προµήθειας.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Προµηθευτή.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και στο
Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη,
σύµφωνα µε το άρθρο 208
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Θα πρέπει υποχρεωτικά σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και
τιµολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, που θα
εκδίδονται απ΄τον προµηθευτή, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID)
που έχει δοθεί από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (πρώην Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Οι ∆ιαχειρίσεις των
Νοσοκοµείων θα καταχωρούν µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού και
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τον ανωτέρω κωδικό. Προµηθευτής που δεν συµµορφώνεται δεν δύναται να
προµηθεύει τα νοσοκοµεία και θα πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη Υ.ΠΕ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουµένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον
προµηθευτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεταξύ των κρατήσεων ισχύει κράτηση:
ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το
Υ.Υ. & Κ.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν.3580/07, την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-09 Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/οικ.75262/4-6-09
εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α.
ποσοστού 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς
υπερ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επι του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει του
άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 (όπως ισχύει)
ποσοστού 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών
Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει της υπ’
αριθµ. 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017.
Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον Φ.Π.Α.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.
4412/2016.
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ΕΙ∆Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι
απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να φέρουν σήµανση πιστότητας CE. Οι
συµµετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά,
ανάλογα µε την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιηµένων
Οργανισµών, δηλώσεις συµµόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα
οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόµενων
ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συµµόρφωση του
κατασκευαστή προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρµονισθεί
στο ελληνικό εθνικό δίκαιο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π
1. Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός µε εργονοµική χειρολαβή, µικρού
βάρους και όγκου της τάξεως των 6kg περίπου, κατάλληλος για εξετάσεις
µαιευτικές και γυναικολογικές, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, µικρών
και επιφανειακών οργάνων, κ.λ.π. Να ανήκει στην πιο σύγχρονη εµπορική
σειρά του κατασκευαστικού οίκου. Εφόσον ανήκει σε αναβαθµίσιµη σειρά, να
αναφερθεί το έτος εµπορικής κυκλοφορίας της πιο πρόσφατης έκδοσης προς
αξιολόγηση.
2. Να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 & ISO
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων),
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και είναι
ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. βάση του Π.∆
117/2004 και αυτή να αποδεικνύεται (µε ποινή αποκλεισµού) µε τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά.
3. Θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να φέρει σήµανση
µε την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί « Εναρµόνισης της Ελληνικής
Νοµοθεσίας» και τις Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94), Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ
32/Β/17-01-02), Κ.Υ.Α. 44006/02 (ΦΕΚ 577/Β/09-05-02). Για τον λόγο αυτό στις
προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνηµµένα έγκυρα πιστοποιητικά
κοινοποιηµένου οργανισµού και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να
προκύπτει ότι όλα τα προσφερόµενα είδη φέρουν την εν λόγω Σήµανση CE.
4. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόµενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιηµένο
σύστηµα ποιότητας κατά EN ISO 9001/08 ή ISO 13485/03.
5. Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό
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διαµορφωτή δέσµης τουλάχιστον 60.000 καναλιών επεξεργασίας για την
δηµιουργία εικόνας, µε δυνατότητα υψηλής αναβαθµισιµότητας στις µελλοντικές
εξελίξεις της τεχνολογίας.
6. Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode),
κίνησης/χρόνου (M-Mode), εγχρώµου Doppler (CFM), παλµικού Doppler (PW),
Doppler ισχύος (Power Doppler), δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης
πραγµατικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλµικού Doppler, και εγχρώµου
Doppler (real time triplex) καθώς και τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης
πραγµατικού χρόνου.
7. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική απεικόνισης της
προερχόµενης από τους ιστούς 2ης αρµονικής συχνότητας (Harmonic Imaging) η
οποία να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος.
8. Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δηµιουργίας
εικόνας Compound Imaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης (contrast
resolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών (textural differentiation) και
διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δοµών.
9. Να διαθέτει στη βασική µονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική
τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel µε σκοπό τη
θεαµατική µείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς
και της υφής των ιστικών δοµών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας. H ως
άνω τεχνική να λειτουργεί µε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος και να
ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, κατ’επιθυµία του χειριστή.
10. Να δέχεται στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική τρισδιάστατης
απεικόνισης πραγµατικού χρόνου, ανατοµικών περιοχών για τη διάγνωση τυχόν
ανατοµικών ανωµαλιών καθώς και τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης Power
Doppler για ογκοµετρική απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή
ενδιαφέροντος. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγµατικού χρόνου να
επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο.
11. Να διαθέτει σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας convex array,
linear array, τεχνολογίας ευρέος φάσµατος συχνοτήτων από 2,0 MHz – έως 15,0
MHz (φάσµα συχνοτήτων < 1,0ΜHz και >15,0MHz θα εκτιµηθεί). Οι ανωτέρω
απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να είναι οι ωφέλιµες συχνότητες απεικόνισης,
όπως ορίζονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
12. Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης µε µεγάλο αριθµό
πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, ο οποίος να αναφερθεί σε κάθε κεφαλή για να
αξιολογηθεί. Να λειτουργούν µε σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ευρέος
φάσµατος συχνοτήτων.
13. Να έχει ενσωµατωµένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών
ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D / PW / CFM) µε δυνατότητα
επιλογής τους από το χειριστήριο.
14. Να διαθέτει ενσωµατωµένη έγχρωµη οθόνη νέας ψηφιακής τεχνολογίας υγρών
κρυστάλλων LCD τουλάχιστον 15”, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο
χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο.
15. Να δέχεται στη βασική µονάδα τεχνικής αυτόµατου υπολογισµού της αυχενικής
διαφάνειας.
16. Να δέχεται στη βασική µονάδα ειδικό λογισµικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση
πολλαπλών παράλληλων ανατοµικών τοµών στην οθόνη οποιουδήποτε
επιπέδου από τα τρισδιάστατα ογκοµετρικά δεδοµένα και ρυθµιζόµενου πάχους
τοµής, µε σκοπό την επίτευξη λεπτοµερούς ανάλυσης των δεδοµένων. Να
υπάρχει δυνατότητα ελιγµών, σήµανσης και µετρήσεων.
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17. Να δέχεται προς επιλογή στη βασική µονάδα, εξειδικευµένο πρόγραµµα
εξέτασης και µελέτης της καρδιακής λειτουργίας εµβρύων µε ταυτόχρονη
απεικόνιση και στα τρία επίπεδα σε πραγµατικό χρόνο τόσο στο B-Mode όσο και
στο CFM DOPPLER.
18. Να δέχεται τεχνική µε την οποία να είναι δυνατή η ογκοµετρική λήψη υπόηχων
δοµών καθώς και ο αυτόµατος υπολογισµός του αριθµού, των διαστάσεων και
του όγκου τους (π.χ. κύστες ωοθηκών, κοιλίες εγκεφάλου εµβρύου, κ.λ.π.). Από
τον υπολογιζόµενο όγκο να είναι δυνατή η εξαγωγή µέσης τιµής διαµέτρου της
δοµής. Επιπλέον να ταξινοµεί τις υπόηχες δοµές ανάλογα µε το µέγεθός τους,
ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων ή
η απεικόνιση και µέτρηση πολλαπλών υπόηχων δοµών του εµβρύου.Nα
προσφερθεί προς αξιολόγηση εφ΄ όσον διατίθεται.
19. Να δέχεται στη βασική µονάδα εξειδικευµένο πρόγραµµα στεφανιαίας
απεικόνισης ανατοµικών δοµών οποιουδήποτε σχήµατος µε τη χρήση των
ογκοµετρικών δεδοµένων. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση µε µία
ογκοµετρική λήψη µέχρι και τριών διαφορετικών οβελιαίων τοµών για την
τρισδιάστατης ανασύνθεση της στεφανιαία τοµής της ενδοµήτριας κοιλότητας
στο γυναικολογικό υπερηγράφηµα) ή ανωµαλιών (π.χ. καθορισµός βάθους
υπερωιοσχιστίας). Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική.
20. Να διαθέτει υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range) έως και 180 db, για εύκολη
ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυµατικό
ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών µε την ίδια υφή κ.λ.π.
21. Ο ρυθµός ανανέωσης της εικόνας (εικόνες / δευτερόλεπτο) να είναι τουλάχιστον
600 εικόνες / δευτερόλεπτο. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
22. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον έως 30 εκατοστά, σε αναλογία
µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.
Μεγαλύτερο βάθος σάρωσης θα συνεκτιµηθεί κατά την αξιολόγηση.
23. Να διαθέτει σύγχρονο σύστηµα µεγέθυνσης ΖΟΟΜ πραγµατικού χρόνου,
οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής
ενδιαφέροντος. Να αναφερθεί (εάν υπάρχει) δυνατότητα εκτέλεσης µεγέθυνσης
ΖΟΟΜ σε παγωµένη εικόνα.
24. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη εγχρώµων ή ασπρόµαυρων
εικόνων, καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-MODE και Doppler.
25. Να διαθέτει στο B-MODE πολλαπλούς χάρτες της κλίµακας του γκρί για
διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός.
26. Να διαθέτει στο CFM DOPPLER πολλαπλούς χρωµατικούς χάρτες, για διάφορες
κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός και οι αντίστοιχες εφαρµογές.
27. Να έχει δυνατότητα συστήµατος εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών
ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Η τεχνική αυτή να έχει
δυνατότητα post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών.
28. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα µετρήσεων, υπολογισµών
και αναλύσεων για µαιευτικές, γυναικολογικές εφαρµογές καθώς και
προγεννητικού ελέγχου, πολύδυµης κύησης κ.λ.π. σε όλα τα είδη των
απεικονίσεων, τα οποία και να περιγραφούν αναλυτικά.
29. Στο φασµατικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική αυτόµατης πραγµατικού
χρόνου πλανηµέτρησης του φάσµατος και υπολογισµό αιµοδυναµικών
παραµέτρων σε ζωντανή εικόνα (realtime) κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η
τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούµενες κλινικές εφαρµογές.
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30. Να διαθέτει πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για αποστολή, ανάκτηση και
επεξεργασία δισδιάστατων και ογκοµετρικών εικόνων. Να καλύπτονται
υποχρεωτικά
τα
πρωτόκολλα
Print,
Storage,
ModalityWorklist,
PerformedProcedureStep και StructuredReporting όσον αφορά τις µαιευτικές –
γυναικολογικές εφαρµογές.
31. Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωµατωµένος σταθµός
εργασίας για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Να έχει δυνατότητα
αποθήκευσης ικανού αριθµού εικόνων και να αποθηκεύει εξετάσεις σε
κινηµατογραφική µορφή ή στατική µορφή.
32. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την Προσφορά , θα
πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
33. Τα αναλώσιµα της συσκευής (χαρτί, καλώδια, CD/DVD, κ.τ.λ.), να υπάρχουν
διαθέσιµα στην Ελληνική αγορά και να µην είναι αποκλειστικής προµήθειας.
34. Να συνοδεύεται από πλήρες, επίσηµο, εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού
οίκου στην Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL) µε σαφείς µε σαφείς οδηγίες
χρήσεως, µε αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές και επίσηµο εγχειρίδιο
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στο
Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
35. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, κατά την
οποία να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόµενης
συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή (να αναφερθεί η συχνότητα και οι εργασίες) και
έγγραφη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι
αναλαµβάνει τη δέσµευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και
για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε
περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προµηθευτής
πάψει να υφίστανται ως επιχείρηση.
36. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευµένο και
πιστοποιηµένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριµένες
συσκευές που προσφέρει), το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα
προσκοµίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε την εκπαίδευση
τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισµού.
37. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό
της Μονάδας όσον αφορά την χρήση των µηχανηµάτων.
38. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ’ ακριβώς το κόστος της ετήσιας
Προληπτικής Συντήρησης µετά το πέρας του χρόνου εγγύησης µαζί µε τα
ανταλλακτικά, και service kit, στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη στην τελική
αξιολόγηση της προσφοράς. Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συµµόρφωσης
προς όλες τις προδιαγραφές που ζητούνται και να τεκµηριώνονται µε σαφείς
παραποµπές στο κύριο prospect της κατασκευάστριας εταιρείας που πρέπει να
περιλαµβάνεται στην προσφορά ή στα επισυναπτόµενα πιστοποιητικά, µε ποινή
αποκλεισµού.
39. Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα
απαραίτητα υλικά – αναλώσιµα για την λειτουργία των µηχανηµάτων.
40. Να υπάρχει προς διάθεση, εφόσον ζητηθεί, συσκευή για δειγµατισµό της
λειτουργίας και των δυνατοτήτων της
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Β. ΣΥΝΘΕΣΗ
Τα προσφερόµενα µηχανήµατα να εµπεριέχουν στην βασική σύνθεσή τους και σε
ενιαία τιµή προσφοράς τα πιό κάτω µέρη:
• Βασική µονάδα εγχρώµου Υπερηχοτοµογράφου, η οποία να καλύπτει τις
απαιτούµενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των
προδιαγραφών.
•

Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου

• Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή Convex δισδιάστατης απεικόνισης, για υψηλής
ευκρίνειας εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, µαιευτικές, γυναικολογικές και
προγεννητικό έλεγχο, στο διάστηµα φάσµατος συχνοτήτων µεταξύ 2.0 και 7.0 MHz,
µε γωνία εύρους τουλάχιστον 70ο. Μεγαλύτερη γωνία θα εκτιµηθεί κατά την
αξιολόγηση.
• Εξειδικευµένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex δισδιάστατης απεικόνισης, για
εξετάσεις ενδοκολπικές, µαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο,
τεχνολογίας ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, υψίσυχνη, στο διάστηµα φάσµατος
συχνοτήτων µεταξύ 4.0 και 9.0 MHz, µε γωνία εύρους τουλάχιστον 170ο.
Μεγαλύτερη γωνία θα εκτιµηθεί κατά την αξιολόγηση.
•

Έγχρωµος εκτυπωτής laser για εκτύπωση σε σελίδες Α4.

•

Ασπρόµαυρο videoprinter.

Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι
ζητούµενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των
λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [02010]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, 18454]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Απόστολος Φουντάς]
- Τηλέφωνο: [213-2076214]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@nikaia-hosp.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.nikaia-hosp.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Προμήθεια ενός φορητού υπερηχοτομογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Τακτικού
Γυναικολογικού–Μαιευτικού Ιατρείου του Νοσοκομείου CPV:33124120-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-](αν υπάρχει εγκεκριμένο αίτημα)
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[Α.Δ9/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
[……]
[……]
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

5
6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

7

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο Μέρος III: Λόγοι
αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
9
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής
και άλλες διατάξεις.".
16
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73).
11
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οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
18
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
αναφερθούν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
λεπτομερείς
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
πληροφορίες
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):24
αναφέρετε:
[……][……][……]

22

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
23
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής
ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
24
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα
της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
27
Άρθρο 73 παρ. 5.
28
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ.
2 ν. 3863/2010.
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
31
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7).

30
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

34

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

32

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2).
Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός [] Ναι [] Όχι
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, [] Ναι [] Όχι35
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθενται ηλεκτρονικά34, αναφέρετε για το έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
καθένα:
εγγράφων): [……][……][……]36

34

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
36
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
35
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
No

/

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την ανάδειξη αναδόχου DDDDDD..DDDDDDD, (Αρ.∆ιακ. DD/DD..)
Νίκαια,
Οι υπογράφοντες αφ’ ενός µεν ο κ. ...
,
∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας – Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήµων»,
ενεργώντας µε την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ.
,
ενεργώντας για λογαριασµό της εταιρείας «
», διεύθυνση
, τηλέφωνο
, fax
, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Την DDDDDD στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων»
διενεργήθηκε πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια DDDDDDD.
(Αρ. ∆ιακ. DDD/DD..).
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. DD Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου, της από
. συνεδρίασής του, µειοδότης αναδείχθηκε ο
δεύτερος συµβαλλόµενος, ονοµαζόµενος στο εξής προµηθευτής, στον οποίο ο
πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργών µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει
την εκτέλεση της προµήθειας, σύµφωνα µε την κατατεθείσα προσφορά του και ως η
σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόµενης και προσφερθείσης τιµής
απ’ αυτόν, ήτοι:
Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Θα συµπεριληφθούν:
Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία
της σύµβασης σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική
προσφορά του µειοδότη
Τα οικονοµικά στοιχεία της σύµβασης σύµφωνα µε την οικονοµική
προσφορά του µειοδότη
Λοιποί Όροι των Παραρτηµάτων της παρούσας διακήρυξης.
Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της
προσφοράς του προµηθευτή.
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Η διακήρυξη του διαγωνισµού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου καθώς και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
πρόγραµµα διαύγεια.
Για την παραλαβή της διακήρυξης σε έντυπη µορφή από το Γραφείο Προµηθειών του
Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήµων», η οποία όµως είναι προαιρετική, απαιτείται η καταβολή
αντιτίµου 15,00 €.
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ.
Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο
213.2076214

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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