ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.∆.Α. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΨΤ9Ε46906Ψ-ΙΡΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.2574/20-1-2020– Α.∆.Α.9Φ5246906Ψ-289
Α.∆.Α.Μ.: 20PROC006215572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Νίκαια, 29-1-20
Αριθ. Πρωτ. :4440

∆ιακήρυξη 34/2019(Αριθµός Συστήµατος 81886)
Ανοικτού ∆ηµόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την προµήθεια µιας (1) Ακτινοδιαπερατής
Χειρουργικής Τράπεζας Πολυτραυµατία
(CPV: 33192230-3)
προϋπολογισθείσας δαπάνης
200.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιµής

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»«Γ.Ν.∆.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
∆. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
184 54
213-2077407-8, 213-2076214
210 4910602
xkat-diavgeia@nikaia-hosp.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Κατσάρας Χρήστος
www.nikaia-hosp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκοµείο, αποτελεί µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη
Γενική Κυβέρνηση στον Υποτοµέα ΟΚΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το νοµικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι
προσφορές
πρέπει
να
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
διεύθυνση
:
www.promitheus.gov.gr
γ)
Η διακήρυξη του διαγωνισµού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
–
Πρόγραµµα
∆ιαύγεια
http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr →
Προµήθειες → ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών).
δ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από το τµήµα Γραφείο Προµηθειών στα ανωτέρω
τηλέφωνα.

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισµός του Γενικού
Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιά 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ' – Γ.Ν.∆.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.Ε. 9149Α σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του
Νοσοκοµείου (Επιχορηγήσεις για την προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού).
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια µιας (1) ακτινοδιαπερατής χειρουργικής τράπεζας
πολυτραυµατία όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα I της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 33192230-3
Στους διαγωνιζόµενους ∆ΕΝ παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ορισµένα
µόνο από τα ζητούµενα είδη/ τµήµατα.
Προσφορές για µέρος των ζητούµενων ποσοτήτων του υπό προµήθεια είδους δεν γίνονται δεκτές
και θα απορρίπτονται.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 161.290,32€).

200.000,00€

∆εν προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης.
∆εν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της σύµβασης µε αύξηση του φυσικού – οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται εφάπαξ από την υπογραφή της σύµβασης και την ανάρτησή της
στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
Σελίδα

3

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
- της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
- της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
- τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
- της υπ’ αριθµ. 17ης Απόφασης της 19η/12-9-19 Συνεδριάσεως του ∆.Σ., σχετικά µε την έγκριση
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια
µιας (1) ακτινοδιαπερατής χειρουργικής τράπεζας πολυτραυµατία για την κάλυψη των αναγκών
του Γ. Ν. Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης
αυτής (Α∆Α: ΩΒΨΜ46906Ψ-ΝΤΠ).
- Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Πρωτογενούς Αιτήµατος στο Μητρώο ΚΗΜ∆ΗΣ Α∆ΑΜ:
19REQ00005577737/ 18-9-19
-

την υπ’ αριθµ. 2574/20-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:9Φ5246906Ψ-289)

- Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΥ/62019/6-11-19 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ∆ιοικητή 2ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας διενέργειας
διαγωνισµού για την προµήθεια µιας (1) χειρουργικής τράπεζας του Γεν.Νοσοκοµείου Νίκαιας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- της υπ’ αριθµ. 2ης Απόφασης της 32ης /31-12-2019 Συνεδριάσεως του ∆.Σ., σχετικά µε την
έγκριση των συντελεστών βαρύτητας του ∆ιαγωνισµού (Α∆Α: Ψ6ΝΠ46906Ψ-ΚΒΒ).
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα
15:00 π.µ.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η
οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης, την Πέµπτη 05/03/2020 και ώρα 10:00
Η ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» ορίζεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
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1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 81886
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης ) δηµοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο, σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Ν.4412/2016:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.nikaia-hosp.gr .
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η προκήρυξη
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

3.

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής

4.

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

5.

Το σχέδιο της σύµβασης µε τα παραρτήµατα της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ),
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα..
Τα αποδεικτικά έγγραφα 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
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν
να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης 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.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 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 εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 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 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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής
,που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης για
την /τις οµάδα/ες που συµµετέχει ο οικονοµικός φορέας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/20161.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
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µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
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 απόφασης-πλαίσιο 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).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης
µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει 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 διακανονισµό για την καταβολή τους
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 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,
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(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε 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,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να συµµορφώνονται µε τα αναφερόµενα στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
Θα πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τα αναφερόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Θα πρέπει να διαθέτουν:
α) Σήµα Συµµόρφωσης CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Ελληνική νοµοθεσία, για κάθε
προσφερόµενο υλικό από κοινοποιηµένο οργανισµό.
β) Πιστοποιητικό ISO κατά περίπτωση, σε ισχύ, και εφ’ όσον ρητά απαιτείται στους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης
των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα II, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986, συµπληρωµένο σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στην
παρούσα ∆ιακήρυξη.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
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προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύµβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται
στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3,.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας..
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελµατικής
δραστηριότητας)
προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς να προσκοµίσουν
δικαιολογητικά.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν:
α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προµηθειών του
συγκεκριµένου ή αντίστοιχου είδους για τα έτη 2016, 2017 και 2018 µε µνεία για κάθε παράδοση
του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο ∆ηµόσιο είτε στον Ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα τα υλικά, τις
ποσότητες, την αξία, τις ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης.
β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συµβάσεων αντίστοιχων προµηθειών
από ∆ηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Β.5. Για την απόδειξη των προτύπων της παραγράφου 2.2.7 απαιτείται η προσκόµιση αντίγραφου
ισχύοντος πιστοποιητικού, τα οποία και θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην προσφορά και θα
βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών του στα εν λόγω
πρότυπα. Αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Τα πιστοποιητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς
τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Τα κριτήρια αξιολόγησης οµαδοποιούνται σε δύο επί µέρους Οµάδες Κριτηρίων, την Οµάδα Α και
την Οµάδα Β. Οι οµάδες αυτές µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε µιας στο σύνολο
της βαθµολογίας, έχουν ως ακολούθως :
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ µε
συντελεστή βαρύτητας οµάδας 80% στο σύνολο (ογδόντα τοις εκατό).
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ µε συντελεστή βαρύτητας
οµάδας 20% στο σύνολο (είκοσι τοις εκατό).
Για κάθε διαγωνιζόµενο που έχει φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογείται η προσφορά του
σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τα κριτήρια µε τον
συντελεστή βαρύτητας εκάστου εξ αυτών.
ΠΙΝΑΚΑΣ : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Τεκµηριωµένη κάλυψη των απαιτήσεων της
διακήρυξης και συµφωνία της προσφοράς µε
ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης,
για το σύνολο των µερών που απαρτίζουν το
προσφερόµενο είδος.

100-120

35%

2

Αποδεδειγµένη πολυχρηστικότητα,
καταλληλότητα και αποδοτικότητα
προσφεροµένων ειδών, µε βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της διακήρυξης και την εξυπηρέτηση
του προορισµού του είδους.(Επιτεύξιµες θέσεις,
κάλυψη όλων των τύπων επεµβάσεων, ποικιλία
εξαρτηµάτων κ.α.)

100-120

30%

3

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Χειρισµός του
προσφερόµενου είδους

100-120

15%
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ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑ∆ΑΣ

80%

ΟΜΑ∆Α Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

100-120

10%

2

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (εκπαιδευµένο
προσωπικό και παρεχόµενο service από τον
προµηθευτή, διάρκεια εξασφάλισης
ανταλλακτικών, χρόνος ανταπόκρισης)

100-120

5%

3

Τεκµηρίωση των στοιχείων της προσφοράς για
την υφιστάµενη υποδοµή και τις δυνατότητες του
προµηθευτή στον τοµέα παρεχόµενης
εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας (οδηγίες
χρήσης, προγράµµατα εκπαίδευσης κ.λ.π.) στους
χρήστες και τεχνικούς του Νοσοκοµείου.

100-120

5%

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ

20%

Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους κριτήρια των οµάδων αυτόνοµα µε βάση τους
100 βαθµούς. Η βαθµολογία ενός κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή µπορεί να
αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και
απαιτήσεις.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
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υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν 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.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου PDF (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο PDF].
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
υπερισχύει το τελευταίο.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .PDF και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή
σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε
έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο σφραγισµένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«34/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µίας (1)
Ακτινοδιαπερατής χειρουργικής τράπεζας προϋπ/σας δαπάνης 200.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α.»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Πέµπτη 05/3/2020
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :
• επωνυµία,
• διεύθυνση,
• αριθµός τηλεφώνου
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax)
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συµπληρώνουν, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη, το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα II),
β)Εγγύηση συµµετοχής , σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης
γ) ο οικονοµικός φορέας καλείται επίσης να δηλώσει µε χρήση Υπεύθυνης ∆ήλωσης ότι έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του όρους της παρούσας διακήρυξης µε
τα παραρτήµατά της. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνει τις οµάδες για τις οποίες
συµµετέχει µε την προσφορά του.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τρειών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά, ψηφιακά υπογεγραµµένη, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις τεχνικές προδιαγραφές (του/των είδους/ειδών για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται
προσφορά) που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα στοιχεία
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων
ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει συγκεκριµένα:
1.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα
στο ως άνω Παράρτηµα.
2.
Το Φύλλο Συµµόρφωσης. Ως προς το φύλλο συµµόρφωσης, ο οικονοµικός φορέας θα το
συµπληρώσει, επί ποινή απορρίψεως, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος I, θα το
υπογράψει ψηφιακά και θα το υποβάλει στο σύστηµα.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας
διακήρυξης.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος, µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε το άρθρα 86 σε
συνδυασµό µε την παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4412/2016. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
υπερισχύει το τελευταίο.
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου τύπου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή και εποµένως δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής.
Α. Τιµές
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο “οικονοµική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf.]
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Επισηµαίνεται επίσης, ότι οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή
χαµηλότερες των τιµών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών
Υγείας. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται
ποια είναι η τιµή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ. κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε
είδος. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρηµένο/α στο Παρατηρητήριο Τιµών της
Ε.Π.Υ. θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος
καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο τιµών τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της υποβολής της
προσφοράς.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•
•
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Πέµπτη 05/3/2020 και ώρα 10:00 π.µ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς,
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό 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.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση
µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε τη
χαµηλότερη τιµή.
Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων PDF και προσκοµίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Σελίδα

24

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, τηρούµενης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε
το Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.3
έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και µόνον στην περίπτωση της
άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.

3.4 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
25
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αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
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.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και µε τα αποδεικτικά µέσα της
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον,
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Σελίδα

28

5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί για το 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση
τµηµατικών παραδόσεων.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός
του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. 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 206 του
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Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 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.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση–παράδοση 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 ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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
αρµοδίου οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Η παράδοση θα γίνει στις αρµόδιες διαχειρίσεις του Νοσοκοµείου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος, µετά από έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία του
Νοσοκοµείου και εντός της προθεσµίας που θα αναφέρεται στη σύµβαση που θα συναφθεί, εκτός
αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην προσφορά του προµηθευτή) προβλέπεται κάτι
διαφορετικό και αυτό συµπεριληφθεί στη σύµβαση που θα συναφθεί.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. 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
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος 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.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 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.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 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.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
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εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Στην παρούσα ∆ιακήρυξη δεν απαιτείται.

6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους
της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
∆εν απαιτείται κατάθεση δειγµάτων.

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να
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προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της
συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’
όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του
αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο
της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.
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 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
Νοσοκοµείου ή τρίτους.

µη ενδεδειγµένη χρήση του µηχανήµατος από υπαλλήλους του

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.
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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 δεκαπέντε (15) 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 για το πρώτο έτος πέραν του χρόνου εγγύησης, 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:
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 οικού.
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
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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
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.

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής
Στην παρούσα ∆ιακήρυξη δεν απαιτείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειµένου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Α. Γενικές Προδιαγραφές
1. Η Χειρουργική Τράπεζα [ΧΤ] θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένη υψηλής
ποιότητας και αντοχής υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µακροχρόνια οµαλή και απρόσκοπτη
χρήση αυτής. Κατάλληλο υλικό για τον σκοπό αυτό αποτελεί το ανθρακόνηµα [πάντοτε σε
συνδυασµό και µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν].
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφερθούν τα υλικά.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2017 και έπειτα,
ηλεκτροϋδραυλικής και ηλεκτροµηχανικής λειτουργίας.
3. Η σύνθεση και ο λειτουργία της ΧΤ να εξασφαλίζει τη σωστή και πλήρη διαχείριση του
πολυτραυµατία µε απρόβλεπτες κακώσεις µε τρόπο κατάλληλο ώστε να αποφεύγονται οι
µετακινήσεις του πολυτραυµατία.
4. Η ΧΤ να µπορεί να δέχεται φορτίο έως και 450 κιλά.
5. Η ΧΤ να µπορεί να δέχεται φορτίο έως και 250 κιλά όταν οι µπάρες έλξης κάτω άκρων είναι
προσαρτηµένες σε αυτή.
6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργία για χρονικό διάστηµα 2 [δυο] ετών κατ΄ελάχιστον και
έγγραφη δέσµευση άµεσης παροχής τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για διάστηµα όχι
µικρότερο των 15 [δεκαπέντε] ετών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του εξοπλισµού.
7. Να αναφέρεται η εµπειρία του κατασκευαστικού οίκου [ έτη λειτουργίας, αριθµός
εγκατεστηµένων µηχανηµάτων στην ηµεδαπή και αλλοδαπή]
8. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία
93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποίηση σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
9. Ο προµηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348
«Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
(ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO
13485 για τη διανοµή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Για το λόγω αυτό
στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνηµµένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιηµένου
οργανισµού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
Β. Ασφάλεια
10. Η χειρουργική τράπεζα να ασφαλίζει ηλεκτρικά και µε τέτοιο τρόπο ώστε η βάση της κολώνας
να εφάπτεται στο έδαφος και όχι να ανυψώνεται ώστε να εξασφαλίζεται έτσι η µέγιστη σταθερότητα
και ασφάλεια κατά την χρήση της καθώς και η αποφυγή ανατροπής της, ανεξαρτήτως των
δυνάµεων που θα ασκούνται σε αυτή.
11. Η µετακίνηση της στον χώρο να γίνεται µηχανικά µέσω τεσσάρων (4) τροχών πλήρως
καλυπτόµενων από την βάση της χειρουργικής τράπεζας καθώς και ηλεκτρικά για την εύκολη και
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άµεση µετακίνηση της χειρουργικής τράπεζας στον χώρο των Χειρουργείων, διευκολύνοντας έτσι
την Κλινική ρουτίνα αφού ενσωµατώνεται σε κάθε περιβάλλον χειρουργείου
12. Όλα τα τµήµατα της επιφάνειας να καλύπτονται από στρώµατα από ειδικό αφρώδες υλικό
πάχους τουλάχιστον 60 χιλιοστών για καλύτερη διανοµή των σηµείων πίεσης προς αποφυγή των
κατακλίσεων.
13. Όλα τα στρώµατα της επιφάνειας να είναι ηλεκτρικά αγώγιµα, latex-free και αποσπώµενα για
ευκολία κατά τον καθαρισµό.
14. Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται µε σύνδεση σε ρεύµα, το οποίο να µετασχηµατίζεται σε
χαµηλή τάση. Να διαθέτει επαναφορτιζόµενες µπαταρίες οι οποίες να φορτίζονται αυτόµατα µε την
σύνδεση της χειρουργικής τράπεζας στο ρεύµα. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των
µπαταριών.
15. Να διαθέτει δείκτη προστασίας IPX4 ή µεγαλύτερο, έναντι της διείσδυσης υγρών σύµφωνα µε
το διεθνές πρότυπο.
Γ. Πολυχρηστικότητα
16. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, κατάλληλη για την κάλυψη
όλων των τύπων επεµβάσεων στους τοµείς της Ορθοπεδικής, Τραυµατολογίας, µε τη προσθήκη
των αντίστοιχων εξαρτηµάτων για κάθε τύπο επεµβάσεως.
17. Να δύναται µε απλό και εργονοµικό τρόπο να προσθαφαιρούνται τµήµατα της επιφάνειας αλλά
και εξαρτήµατα ώστε να εξασφαλίζεται το ευρύ φάσµα επεµβάσεων που αφορούν τους
Πολυτραυµατίες µε απρόβλεπτες κακώσεις. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου
για την κάλυψη της άνω προδιαγραφής.
18. Να συνοδεύεται από εξαρτήµατα για την κάλυψη Ορθοπεδικών επεµβάσεων άνω και κάτω
άκρων καθώς και επεµβάσεων Γενικής χειρουργικής.
19. Να δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης του ασθενούς σε διαφορετικές θέσεις που να επιτρέπουν
την εκτέλεση όλου του χειρουργικού φάσµατος επεµβάσεων πυέλου- κοτύλης είτε µε ανοιχτή
µέθοδο είτε µε µικρής επεµβατικότητας χειρουργικές µεθόδους. Απαραίτητες θέσεις είναι η εξής:
• Ύπτια θέση έλξης µε το ισχίο σε κάµψη και ειδική στήριξη του µηρού
• Πρηνή θέση µε σκελετική έλξη, το γόνατο σε κάµψη και στήριγµα του µηρού
• Πλάγια θέση µε έλξη και περινεϊνή στήριξη.
20. Να παρέχεται η δυνατότητα µικρής επεµβατικής αρθροπλαστικής ισχίου πρόσθιας
προσπέλασης, που επιλέγεται ως µέθοδος αποκατάστασης καταγµάτων κοτύλης σε ηλικιωµένους
όπου η οστεοσύνθεση έχει υψηλά ποσοστά αποτυχίας.
Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου για την κάλυψη της άνω προδιαγραφής.
21. Το χειρουργικό τραπέζι πολυτραυµατία να δύναται να καλύψει µε ευκολία και εργονοµία
επιπλέον:
• Περιστατικά Κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων
• Περιστατικά κακώσεων θώρακα-κοιλίας και άλλων κακώσεων, παρέχοντας ασφάλεια στις
χειρουργικές πράξεις άλλων ειδικοτήτων που εµπλέκονται στον χειρισµό πολυτραυµατιών όπως:
Νευροχειρουργοί, Αγγειοχειρουργοί, Γενικοί Χειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Ουρολόγοι,
Γυναικολόγοι και Επεµβατικοί Ακτινολόγοι
22. Η Χειρουργική τράπεζα να είναι κατάλληλη για την κάλυψη επεµβάσεων ώµων. Να
συνοδεύεται µε ακτινοδιαπερατό τµήµα πλάτης µε αποσπώµενα πλαϊνά για την κάλυψη
επεµβάσεων ώµων.

Σελίδα

37

∆. Χειρισµός
23. Ο χειρισµός και οι ρυθµίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται µέσω ενσύρµατου
χειροπληκτρολογίου και ποδοδιακόπτη τριών κινήσεων, τα οποία και θα συνοδεύουν τη
χειρουργική τράπεζα, και να υπάρχει η δυνατότητα προς επιλογή χειρισµού από ασύρµατο
χειροπληκτρολόγιο.
24. Μέσω του χειροπληκτρολογίου πρέπει να ρυθµίζεται, πέραν των ηλεκτρικών κινήσεων της
χειρουργικής τράπεζας, και ο προσανατολισµός της χειρουργικής τράπεζας (normal/reverse) εάν
αυτό δεν επιτυγχάνεται αυτόµατα
25. Η τράπεζα να διαθέτει ενσωµατωµένο στον κορµό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να
χρησιµοποιείται σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου, -override panel - , µε εφεδρικό
σύστηµα λειτουργίας.
26. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας να
υποδεικνύονται οι ακόλουθες καταστάσεις µέσω εύχρηστης οθόνης πάνω στο ενσύρµατο
χειροπληκτρολογίου:
• Το επίπεδο φόρτισης των µπαταριών
• Τον προσανατολισµό της επιφάνειας
27. Το χειροπληκτρολόγιο να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης θέσεων εργασίας από το
Νοσηλευτικό προσωπικό για την ταχύτερη προετοιµασία της χειρουργικής τράπεζας ανάλογα τον
τύπο της χειρουργικής επέµβασης.
28. Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθµίσεις:
• Μεταβολή ύψους (µη συµπεριλαµβανοµένων των µαξιλαριών) : µε µέγιστη θέση στα 1250 mm
τουλάχιστον
• Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) : ± 20 º τουλάχιστον
• Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) µε τις ακτινοδιαπερατές µπάρες έλξης κάτω άκρων : ± 15
º τουλάχιστον
• Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : ± 40 º τουλάχιστον
• Trendelenburg / Reverse Trendelenburg µε την ακτινοδιαπερατή επιφάνεια από ανθρακόνηµα: ±
30 º τουλάχιστον
• Άρθρωση πλάτης πάνω και κάτω: + 90º / -90º τουλάχιστον
• Άρθρωση ποδιών πάνω και κάτω ταυτόχρονα ή και µεµονωµένα: +90ο / -90ο τουλάχιστον
• Ηλεκτρική µετακίνηση της χειρουργικής τράπεζας στον χώρο
29. Να επιτυγχάνονται χειροκίνητα οι παρακάτω ρυθµίσεις:
• Απαγωγή των ακτινοδιαπερατών µπαρών έλξης κάτω άκρων : 45 º τουλάχιστον
• Προσαγωγή των ακτινοδιαπερατών µπαρών έλξης κάτω άκρων : 45 º τουλάχιστον
• Μία εκ των δύο µπαρών έλξης να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης καθ’ ύψος : ± 15 º τουλάχιστον
• Κλίση τµήµατος κεφαλής : ± 30º τουλάχιστον
30. Να διαθέτει τρόπο για την αυτόµατη ρύθµιση :
• Θέσης zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση
• Θέσης flex/reflex
• Θέσης Beach chair για ορθοπεδικές επεµβάσεις ώµων
Ε. Εξαρτήµατα
31. Να διαθέτει πλήρως ακτινοδιαπερατή επιφάνεια από ανθρακόνηµα, συνολικού µήκους
τουλάχιστον 1,8 µέτρα, εύκολα αναρτώµενη στην χειρουργική τράπεζα, που να δίνει τη δυνατότητα
αντιµετώπισης κακώσεων, λεκάνης και ασταθών καταγµάτων ιερού που χρήζουν σπονδυλοδεσία
λεκάνης – σπονδυλικής στήλης και αγγειοχειρουργικών επεµβάσεων.
32. Το ακτινοδιαπερατό αυτό τµήµα να δύναται να υποστηρίξει ασθενείς έως και 225 κιλά
απαραιτήτως.
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33. Τα ακτινοδιαπερατά τµήµατα της τράπεζας από ανθρακόνηµα να δίνουν τη δυνατότητα
διεγχειρητικής διάγνωσης εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια της χειρουργικής µεθόδου που
εκτελείται για την ασφάλεια του ασθενούς.
34. Να συνοδεύεται από τα εξής ακτινοδιαπερατά εξαρτήµατα για την εκτέλεση εξειδικευµένων
µεθόδων οστεοσύνθεσης, καταγµάτων λεκάνης και κοτύλης και άλλων ορθοπεδικών επεµβάσεων
κάτω άκρων:
• Πλήρως ακτινοδιαπερατό τµήµα στήριξης πυέλου
• Πλήρως ακτινοδιαπερατές µπάρες έλξης κάτω άκρων που να δίνουν την δυνατότητα
ακτινολογικής απεικόνισης σε όλο το φάσµα των ακτινολογικών λήψεων χειρουργείων πυελικού
δακτυλίου και κοτύλης. Απαραίτητη η δυνατότητα ακτινολογικής λήψης εισόδου-εξόδου πυελικού
δακτυλίου, θυρεοειδή και λαγόνιο προβολή κοτύλης (προβολές Judet) καθώς και συνδυασµός
απεικονίσεων πυέλου- κοτύλης όπως θυρεοειδή, λαγόνιο προβολή εισόδου και εξόδου. Επιπλέον
οι µπάρες της χειρουργικής τράπεζας να επιτρέπουν ήπιο συνδυασµό κινήσεων του κάτω άκρου.
Να επιτρέπουν στροφικές κινήσεις στο τµήµα των κάτω άκρων, απαγωγή, προσαγωγή και η µία
από αυτές ρύθµιση του ύψους, ώστε να εξασφαλίζουν χειρουργική πρόσβαση µειώνοντας το
εργονοµικό stress της χειρουργικής οµάδας.
35. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται µε φύλλο συµµόρφωσης µε αναλυτικές παραποµπές σε
φυλλάδια του κατασκευαστή, επί ποινή αποκλεισµού.
ΣΤ. Σετ Εξαρτηµάτων Γενικής Χειρουργικής
36. Η προσφερόµενη χειρουργική τράπεζα να συνοδεύεται µε τα εξής εξαρτήµατα γενικής
χειρουργικής:
• Τµήµα κεφαλής µε δυνατότητα κλίσης (1 τεµάχιο)
• Τµήµα άνω πλάτης (1 τεµάχιο)
• Τµήµα ποδιών τεσσάρων τµηµάτων για την δυνατότητα επίτευξης γονατοστηθιαίας θέσης (1
τεµάχιο)
• Ιµάντας σώµατος ασθενή ρυθµιζόµενου µήκους µε µεταλλικό σύστηµα ασφάλισης (1 τεµάχιο)
• Βραχίονα αναισθησίας µε δυνατότητα ρύθµισης καθ’ ύψος, περιστροφής και κλίσης µε ιµάντες
συγκράτησης χεριού (2 τεµάχια)
• Στήριγµα ποδιών τύπου «Goepel» (2 τεµάχια)
• Τροχήλατο αποθήκευσης και στήριξης εξαρτηµάτων (1 τεµάχιο)
Όλα τα προσφερόµενα εξαρτήµατα να συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα συνδετικά τους για τη
προσαρµογή τους στη χειρουργική επιφάνεια.
Ζ. Σετ εξαρτηµάτων ορθοπαιδικών επεµβάσεων
37. Η προσφερόµενη χειρουργική τράπεζα να συνοδεύονται µε τα εξής εξαρτήµατα για
ορθοπεδικές επεµβάσεις:
• Τµήµα πλάτης ακτινοδιαπερατό µε αφαιρούµενα τµήµατα στους ώµους και αφαιρούµενες
πλευρικές ράγες για πλήρη ακτινοδιαπερατότητα. Κατάλληλο για επεµβάσεις ώµων και
Νευροχειρουργικών περιστατικών (1 τεµάχιο)
• Συνδετικό εξάρτηµα στερέωσης τµηµάτων κεφαλής (1 τεµάχιο)
• Εξάρτηµα συγκράτησης κεφαλής για επεµβάσεις ώµων, τύπου «κράνος» (1 τεµάχιο)
• Τµήµα κεφαλής τύπου «πέταλο» (1 τεµάχιο)
• Ακτινοδιαπερατό πλευρικό στήριγµα σώµατος καθιστής θέσης (2 τεµάχια)
• Τµήµα επέκτασης πυέλου από ανθρακόνηµα µε υποδοχή στήριξης της ράβδου περινέου (1
τεµάχιο)
• Ράβδος περινέου από ανθρακόνηµα (1 τεµάχιο)
• Ακτινοδιαπερατή µπάρα έλξης κάτω άκρων από ανθρακόνηµα µε κυλιόµενο υποδοχέα
συστήµατος διατροχαντηρίου έλξης για την δυνατότητα µακροµετρικής ρύθµισης (2 τεµάχια)
• Τροχήλατο µεταφοράς ακτινοδιαπερατής µπάρας έλξης κάτω άκρων (2 τεµάχια)
• Στήριγµα ποδιού τύπου «µπότας» (2 τεµάχια)
• Ζεύγος στήριξης ποδιών ελαφριού τύπου για τοποθέτηση σε πρηνή θέση (1 τεµάχιο)
• Εξάρτηµα οπίσθιας στήριξης µηρού (1 τεµάχιο)
• Ακτινοδιαπερατό τµήµα ποδιών, διαιρούµενο (1 τεµάχιο)
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• Σύστηµα διατροχαντηρίου µικροµετρικής ρύθµισης για την επίτευξης της έλξης ποδός έως και 80
κιλών (2 τεµάχια)
• Εξάρτηµα τύπου «Γ» για την προσάρτηση του ποδιού σε πρηνή θέση κατάλληλο για επεµβάσεις
λεκάνης µε ενδοσκελετική έλξη (1 τεµάχιο)
• Σφιγκτήρας µε δυνατότητα περιστροφής και κλίσεων (1 τεµάχιο)
• Πέταλο για την έλξη γονάτου στην πρηνή θέση (1 τεµάχιο)
• Σφιγκτήρας κατάλληλος για την προσάρτηση πετάλου σκελετικής έλξης(1 τεµάχιο)
• Μαξιλάρι κεφαλής από gel, µε εγκοπές για την στήριξη της κεφαλής σε περιπτώσεις πρηνής
θέσης (1 τεµάχιο)
• Τµήµα στήριξης πυέλου για την επίτευξη πλευρική τοποθέτησης (1 τεµάχιο)
• Ράγα στήριξης εξαρτηµάτων που προσαρτάται πάνω στις ακτινοδιαπερατές µπάρες έλξης κάτω
άκρων από ανθρακόνηµα, µε δυνατότητα κύλισης (1 τεµάχιο)
• Πλήρως ακτινοδιαπερατή επιφάνεια από ανθρακόνηµα, συνολικού µήκους τουλάχιστον 1,8 µέτρα
(1 τεµάχιο)
• Τροχήλατη βάση µεταφοράς και αποθήκευσης της επιφάνειας από ανθρακόνηµα (1 τεµάχιο)
• Πλαίσιο ανάρτησης αποστειρωµένης κουρτίνας καθ’ όλο το µήκος της ακτινοδιαπερατής µπάρας
έλξης κάτω άκρων (1 τεµάχιο)
Όλα τα προσφερόµενα εξαρτήµατα να συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα συνδετικά τους για τη
προσαρµογή τους στη χειρουργική επιφάνεια.__
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥ∆
ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 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.∆.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99222003]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [∆. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, 18454]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Χρ. Κατσάρας
- Τηλέφωνο: [213 2077407-8, 213 2076214]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [prom@nikaia-hosp.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.nikaia-hosp.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [33192230-3] ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [ 19REQ005577737 ]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Α.∆:
34/2019]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
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 αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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 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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
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 ∆ 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:

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

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 ΤΕΥ∆ 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.
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∆: 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 []Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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 (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
2. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
3. δωροδοκίαx,xi·
4. απάτηxii·
5. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
6. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiv·
7. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi 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):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ηµεροµηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά σηµείο-(-α): [ ],
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
λόγος(-οι):[ ]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική β) [……]
απόφαση:
γ) ∆ιάρκεια 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):
[……][……][……][……]xix
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»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi:
[……]
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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 [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
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; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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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 δικαίουxxv;
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
καταστάσειςxxvi :
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:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε 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
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
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:
[..........……]
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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 συµφερόντωνxxix,
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 σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi
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 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
πληροφορίες:
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

Έχει

συνάψει
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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;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών Απάντηση:
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής [] Ναι [] Όχι
της 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:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ 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
1)
Ο
οικονοµικός
φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν
η
σχετική
τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
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.
Οικονοµική
και
χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα

κύκλος
κύκλος
κύκλος

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
στη
σχετική
διακήρυξη
ή
στην [……],[……][…] νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές (προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
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των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
5)
Το
ασφαλισµένο
ποσό
στην [……][…]νόµισµα
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή [……..........]
χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις,
οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης εγγράφων):
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισµό
και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα
συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει
να
ανταποκρίνονται
σε
κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη

Απάντηση:
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
:
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα
έγγραφα
της
σύµβασης
που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: 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
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
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:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

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
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,
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
διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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 ∆ήλώσης 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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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

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.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων ατόµων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

vii

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.”
viii

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.
ix

Όπως 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).
x

Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi

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/∆ΕΥ 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).
xii

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.
xiii

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.
xiv

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)
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“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

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/∆ΕΥ 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.".
xvi

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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
xxii

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).
xxiii

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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxii

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.
xxxiii

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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xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση
εµπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση
του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός
της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xliii

Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
………………..…………………
(Αρ.∆ιακ. ……/……..)
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 ……………… στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων» διενεργήθηκε
συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια …………………. (Αρ. ∆ιακ. ………/……..).
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …… 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:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία της σύµβασης
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική προσφορά του µειοδότη
2. Τα οικονοµικά στοιχεία της σύµβασης σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του
µειοδότη
3. Λοιποί Όροι των Παραρτηµάτων της παρούσας διακήρυξης.
Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του
προµηθευτή.
Η διακήρυξη του διαγωνισµού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr
Προµήθειες
∆ιακηρύξεις
διαγωνισµών).
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Για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης σε έντυπη µορφή από το γραφείο προµηθειών του
Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήµων», η οποία όµως είναι προαιρετική, απαιτείται η καταβολή αντιτίµου
δεκαπέντε (15 €) ευρώ.
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του
Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 213-2077407 - 8.

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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