ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ
E MAIL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νίκαια:11/7/2019
Αριθ. Πρωτ:30556

: ∆. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3
184 54 ΝΙΚΑΙΑ
: 213 20 77 407 & 408
: 210 4910602
: www.nikaia-hosp.gr
: prom@nikaia-hosp.gr
: Ανδριόπουλος Ι.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρησης των κεντρικών κλιµατιστικών εγκαταστάσεων
του Γ.Ν.Νίκαιας ΄΄Αγ. Παντελεήµων΄΄ και του Γ.Ν. ∆υτικής Αττικής ΄΄Η Αγ.Βαρβάρα΄΄ για
ένα (1) έτος».
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
της τιµής
Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισµένες στο Πρωτόκολλο
του Νοσοκοµείου έως και την 29η-07-2019 και ώρα 10:00 π.µ.
Ηµεροµηνία
υποβολής Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται µετά την παρέλευση της
προσφορών
προαναφερθείσας ηµεροµηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
Ηµεροµηνία:29 Ιουλίου
∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού
Ηµέρα: ∆ευτέρα
Ώρα: 10:00π.µ
Κριτήριο Κατακύρωσης

Τόπος
∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού

του

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

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

45.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
(36.290,32 € πλέον του Φ.Π.Α.)

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

50730000-1

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο διαγωνισµός διενεργείται κατόπιν:
−
−

−
−
−
−

−
−
−

Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ.147 Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της υπ’ αριθµ. 88/07-09-2016 (θέµα 3ο,4ο και 5ο ) Συνεδρίασης, Απόφασης της
Ολοµέλειας της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε θέµα: «Αναφορικά µε την αρµοδιότητα
της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε
ισχύ του Ν.4412/2016».
Της υπ’ αριθµ. 42ης Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, της από
11ης/27-04-2017 συνεδρίασής του σχετικά µε έγκριση προτύπων διακηρύξεων
Toυ Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α΄13-11-2017), άρθρο 107 µε τίτλο «Τροποποιήσεις του
Ν.4412/16 (Α΄147).
Του Ν. 4412/16 (Α΄147), άρθρο 379, παρ. 10, σύµφωνα µε το οποίο «καταργείται η
υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες µε
έναρξη ισχύος από 1-1-2018».
την 45η Απόφαση της 12ης/ 15-04-2019 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, που
εγκρίνεται η διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
συντήρησης των Κεντρικών κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Νίκαιας
«Αγ.Παντελεήµων», του Γ.Ν.∆υτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα», για ένα (1) έτος,
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 45.000,00€ συµπ/νου του Φ.Π.Α.
Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Πρωτογενούς Αιτήµατος στο Μητρώο ΚΗΜ∆ΗΣ Α∆ΑΜ:
19REQ005009198.
Την αριθµ. πρωτ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879 του
προϋπολογισµού 2019 του νοσοκοµείου (Α.∆.Α: 68ΕΠ46906Ψ-ΓΞΞ ).
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.

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονοµικοί φορείς µπορεί 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 αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 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

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο
– ακριβές αντίγραφο), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
Ο τίτλος της σύµβασης
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών)
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία – διεύθυνση – τηλέφωνο – αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας, µεταξύ άλλων)
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους έναν κύριο σφραγισµένο
φάκελο που θα εµπεριέχει τους εξής υποφακέλους:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον οποίο
περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
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.
Ο προαναφερόµενος κύριος σφραγισµένος φάκελος που θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκοµείου θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
Έτσι ενδεικτικά, ο σφραγισµένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«12/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Συντήρηση των
κεντρικών κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήµων» και του
Γ.Ν.∆υτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα» (C.P.V 50730000-1) για ένα (1) έτος προϋπ/σας
δαπάνης 45.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29-07-2019
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»
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Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση ένωσης θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών της ένωσης.
Οι προσφορές, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει
και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Νοσοκοµείο µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς χωρίς να
αποσφραγίζονται. Επίσης, οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονοµικό φορέα ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. (Ν.
4412/16 άρθρο 96).
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, πρέπει να φέρουν
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
∆ύναται να ζητηθούν από τους συµµετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).
Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται κατά το άρθρο 72 του ν. 4412.
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σηµειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄ 188).
Επιπλέον, 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 οποιουδήποτε 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.
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.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, γαλλική κ.λ.π. µόνο
εφόσον συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
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Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν τα κάτωθι:
Α. Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥ∆ (Βλ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου θα δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/16.
Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 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).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
H υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (I.K.E.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση αυτή αφορά στους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
Α2. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος του οικονοµικού Φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική υπόθεση
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκαταστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει
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µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Σηµειώνεται ότι εάν ο οικονοµικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής.
Η παρούσα δεν έχει εφαρµογή όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διαγωνισµό για την καταβολή τους.
Α3. Ο οικονοµικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ∆εν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
β) ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
γ) ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς Φορείς µε στόχο την στρέβλωση του
ανταγωνισµού
δ) ∆ε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/16
ε) ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
στ) ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/16
ζ) ∆εν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση
η) ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου
(www.nikaia-hosp.gr). Το ΤΕΥ∆ φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Υπογραφή ΤΕΥ∆
Σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017:
- Κατά την υποβολή ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 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 για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
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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.
Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (π.χ. τεχνικά
φυλλάδια, prospectus κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιητικά, φύλλα συµµόρφωσης κ.λ.π.) που
τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και
περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επιπλέον στον εν λόγω φάκελο να υποβληθούν:
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της παρούσας
∆ιακήρυξης, περί των οποίων, ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους
-Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ (€) ανά µονάδα µέτρησης, όπως καθορίζεται
στον κατάλογο των ζητούµενων ειδών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι:
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού
οργάνου.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπ΄ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη
της ηµέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να
υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσµίας.
2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της
σύµβασης για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
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4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
6.Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η αποσφράγιση
διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συµµετεχόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ταυτόχρονη αποσφράγιση τεχνικών και οικονοµικών
προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθ.12η/15-04-2019 Συνεδρίαση
(Απόφαση 45η) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16 για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
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) των
δικαιολογητικών των Αποδεικτικών Μέσων (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού
Αναδόχου) όπως αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα
αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συµµετοχής σύµφωνα µε την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για τον επόµενο προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά διαπιστωθούν τα αναφερόµενα στις
ανωτέρω υποπαραγράφους i), ii) και iii), η ανάθεση γίνεται στον αµέσως επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για τον επόµενο
προσφέροντα δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής), η ανάθεση γίνεται στον
αµέσως επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο 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 (άρθρα 103 και 106 ν.4412/16). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
1. Απόσπασµα 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.
2. Πιστοποιητικό περί µη ύπαρξης υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του οικονοµικού φορέα και πιστοποιητικό ότι ο οικονοµικός
φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.
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 1 και 2, 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 1 και
2.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισµού όπως αναγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο
“Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»”, υποπαράγραφος Α3 (πλην της
περίπτωσης β).
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4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
5. Aπόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, ήτοι
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 οικείο
Επιµελητήριο.
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.
7. 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.
8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δε
λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα,
υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης.
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαµβάνουν γνώση των
προσφορών των υπολοίπων εταιρειών είτε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών ή οικονοµικών
αντίστοιχα) είτε µε γραπτή αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 21, Π∆ 28/15 και τον Κ.∆.∆. άρθρο 5.
Εφ’ όσον κάποιος οικονοµικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην
προσφορά του 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.
∆ε χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα προσφορά από
οικονοµική άποψη µόνο βάσει τιµής .
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της
σύναψης της σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφ’ όσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
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4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση
των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφ’ όσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφ’ όσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύµφωνα µε το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρµογής.
η) 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.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
1.α) εφ’ όσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
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3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφ’ όσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις
ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και λήψη
σχετικής Απόφασης από το αποφαινόµενο όργανο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ –
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου
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οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 203 παρ. 1 περ. α) και β) του Ν4412/16.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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. Η αθέτηση
των ανωτέρω υποχρεώσεων σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (ήτοι η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα εάν µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του).
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.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του αναδόχου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ
107/09-05-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013», µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης.
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Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του
συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του Αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό,
εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
Θα πρέπει υποχρεωτικά σε κάθε τιµολόγιο ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού, που θα εκδίδονται απ΄ τον προµηθευτή, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος
(Product ID) που έχει δοθεί από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (πρώην Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Οι ∆ιαχειρίσεις των
Νοσοκοµείων θα καταχωρούν µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία του τιµολογίου και τον ανωτέρω
κωδικό. Ανάδοχος που δεν συµµορφώνεται δεν δύναται να προµηθεύει τα νοσοκοµεία και θα
πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη Υ.ΠΕ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του
καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 και όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019.
β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.
γ) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.
δ) Κράτηση ύψους 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών
Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ'
αυτού) επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει της υπ’ αριθµ. 1191/2017, ΦΕΚ
969/Β/22.3.2017.
Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον Φ.Π.Α.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΕΙ∆Η

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.
ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΚΑΙ
«ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) της συντήρησης των
εγκαταστάσεων κεντρικού κλιµατισµού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» και «Αγία
Βαρβάρα», για περίοδο δώδεκα (12) µηνών εκτιµάται στα 45.000,00 €.
Σύνολο με ΦΠΑ (ολογράφως)
Σύνολο με ΦΠΑ (αριθμητικώς)

Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ

45.000,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1 ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) για τη συντήρηση
και την καλή λειτουργία των Κεντρικών Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». Οι κεντρικές κλιµατιστικές εγκαταστάσεις των δύο νοσοκοµείων
φαίνονται στο Παράρτηµα I και στο Παράρτηµα II της παρούσης.
2 ΆΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Συντήρηση: Στην έννοια της συντήρησης περιλαµβάνεται όλο το φάσµα των εργασιών,
επιθεωρήσεων, ελέγχων, µικρής έκτασης επισκευών και γενικότερα όλες οι εργασίες
προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης από τον Ανάδοχο συντηρητή, οι οποίες είναι
απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των Ψυκτικών
και Κλιµατιστικών εγκαταστάσεων. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς, καθώς και τις οδηγίες του Νοσοκοµείου.
2.2 Προληπτική Συντήρηση: Ως προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά χρονικά
διαστήµατα εκτέλεση εργασιών, ελέγχων και ρυθµίσεων από τον Ανάδοχο συντηρητή στις
συσκευές και τα µηχανήµατα, µε στόχο την αποφυγή παρουσίασης βλαβών οι οποίες θέτουν
εκτός λειτουργίας τις συσκευές και τα µηχανήµατα.
2.3 Επανορθωτική συντήρηση: Ως επανορθωτική συντήρηση εννοείται το σύνολο των
εργασιών, ενεργειών και διαδικασιών τις οποίες εκτελεί ο Ανάδοχος συντηρητής, µε στόχο την
αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στους Ψύκτες και τις Κλιµατιστικές
Εγκαταστάσεις, Μονάδες, Μηχανήµατα και ∆ίκτυα, οι οποίες οφείλονται σε αντικανονικά
λειτουργούντα ή φθαρµένα εξαρτήµατα µε αντικατάσταση αυτών, για τη θέση των µηχανηµάτων,
µονάδων, δικτύων και εγκαταστάσεων σε κανονική λειτουργία.
2.4 Γενικά Επισκευές: Ως γενικές επισκευές εννοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται
για την αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ψυκτών, αντλιών θερµότητας,
κλιµατιστικών µονάδων, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων.
16

3 ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Παρεµβάσεις Αναδόχου: Οι παρεµβάσεις του Αναδόχου των Ψυκτικών και Κλιµατιστικών
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου αφορούν τα κάτωθι:
3.1.1 Εργασίες που αφορούν καθ’ αυτό το Ψυκτικό σκέλος των µηχανηµάτων, δηλαδή
συµπιεστές, εκτονωτικές βαλβίδες µε όλα τα παρελκόµενα όπως αυτά είναι εγκατεστηµένα,
συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρολογικού µέρους µε τους αυτοµατισµούς κ.λπ.
3.1.2 Εργασίες εντός των κεντρικών ψυκτικών κλιµατιστικών µονάδων και µηχανηµάτων σχετικά
µε το δίκτυο ψυκτικού µέσου, όλα τα εξαρτήµατα και τις διατάξεις, το ηλεκτρολογικό τµήµα, τους
αυτοµατισµούς, τους ανεµιστήρες και τα µοτέρ συνοδευόµενα από όλα τα παρελκόµενα.
3.1.3 Εργασίες που αφορούν µηχανήµατα και δίκτυα διαχείρισης αέρα ή νερού ανάλογα µε το
µέσο που χρησιµοποιείται για κλιµατισµό των χώρων.
3.1.4 Εργασίες µικρής έκτασης ηλεκτρολογικής και υδραυλικής φύσεως που εµπλέκονται στις
εγκαταστάσεις κλιµατισµού.
3.1.5 Εργασίες πάσης φύσεως συντήρησης µε τα απαιτούµενα αναλώσιµα, όπως αυτά
αναφέρονται ενδεικτικά στο Άρθρο 6 (Πίνακας 1) των συµβατικών όρων.

4 ΆΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει έµπειρο, ικανό και αδειούχο Τεχνίτη Ψυκτικό, όπως
προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ. φύλλου 346/17-12-1953, το Π.∆. 87/25-04-1996, Π.∆. 37/21-021991, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα κείµενη Νοµοθεσία.
4.1.1 Ο αδειούχος Τεχνίτης Ψυκτικός θα εργάζεται µόνιµα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και κατά
το ωράριο 07:00 – 15:00 από 15/4 έως 15/10, εκτός των επίσηµων αργιών. Κατά τη διάρκεια του
ωραρίου του θα εργάζεται βάση του εγκεκριµένου από την Τεχνική Υπηρεσία, προγράµµατος
συντήρησης (βλ. Άρθρο 5, Παράγραφο 5.1)
4.1.2 Κατά τη θερινή περίοδο (από 01/06 έως 31/08) όταν υπάρχουν έκτατα καιρικά φαινόµενα
(καύσωνας) µε γραπτή ενηµέρωση από το αρµόδιο Υπουργείο θα γίνεται και απογευµατινή
βάρδια από 15:00 – 23:00.
4.1.3 Πέραν των ωρών αυτών και για οποιοδήποτε πρόβληµα του αντικειµένου του προκύψει, ο
τεχνίτης Ψυκτικός οφείλει να µεταβαίνει στο χώρο του Νοσοκοµείου εντός δύο (2) ωρών, προς
αποκατάσταση των βλαβών. Η ειδοποίηση θα γίνεται από άτοµο της Τεχνικής Υπηρεσίας και ο
Ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το λόγο αυτό τηλέφωνο
ανάγκης (κινητό) καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
4.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει αναπληρωτή/ες Τεχνίτη/ες Ψυκτικό/ους, µε τα ίδια προσόντα
που περιγράφηκαν στην Παράγραφο 4.1 (Άρθρο 4), ο/οι οποίος/οι θα έχει/ουν πλήρη γνώση του
συνόλου των εγκαταστάσεων προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα άµεσης αναπλήρωσης του
πρώτου για οποιαδήποτε προγραµµατισµένη ή απρόβλεπτη αιτία, καθώς και για την κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκοµείου επί 24ώρου βάσεως, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
4.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να οργανώσει και να διαθέτει σε ετοιµότητα προσωπικό ώστε να είναι
δυνατή η αντιµετώπιση αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών και τούτο καθ’ όλο το 24-ωρο και όλες
τις ηµέρες της ισχύος της σύµβασης, όσων Τεχνιτών και οποιουδήποτε εξοπλισµού και εάν
απαιτείται προκειµένου να γίνεται γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών.
4.4 Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την
ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες του τις ενέργειες. Το προσωπικό,
ειδικότερα ο απασχολούµενος µόνιµα επί του Νοσοκοµείου αδειούχος τεχνίτης Ψυκτικός, καθώς
και ο/οι αναπληρωτής/τες αυτού, θα είναι της αποδοχής του Νοσοκοµείου, το οποίο µπορεί να
ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάστασή τους, µετά από έγγραφη αιτιολόγηση.
4.5 Ο Ανάδοχος οφείλει για την έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για την
ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας) των συντηρούµενων
εγκαταστάσεων, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν
προκειµένου να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά συµφωνείται ότι παράλειψη από
µέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκοµείου για
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απαιτούµενες επισκευές των συντηρουµένων εγκαταστάσεων θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής
εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από την παρούσα συνέπειες εις
βάρος του.
4.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρούµενων
εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόµενο τρόπο και στον επιβαλλόµενο χρόνο, το Νοσοκοµείο
έχει το δικαίωµα σε αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο,
καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στον Ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από τη
µηνιαία αποζηµίωσή του και βέβαια δηµιουργείται λόγος καταγγελίας της σύµβασης από το
Νοσοκοµείο εις βάρος του Αναδόχου.
4.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουµένων
εγκαταστάσεων, τότε θα υποβάλλει έγγραφη αιτιολόγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκοµείου, µε την οποία θα τεκµηριώνει τους λόγους που αδυνατεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του. Η έγγραφη αιτιολόγηση θα πρέπει να κατατεθεί εντός 24 ωρών από τον
εντοπισµό της βλάβης στην Τεχνική Υπηρεσία.
4.8 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, κάθε όργανο,
συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιµές
των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθµιση αυτών. Ειδικότερα ο, επί τόπου
του Νοσοκοµείου, τεχνικός του Αναδόχου θα έχει πλήρη εξοπλισµό φορητών εργαλείων του
κύκλου των ψυκτικών εργασιών, και σε περίπτωση που ζητηθεί, θα του διατεθεί χώρος από το
Νοσοκοµείο προς φύλαξη αυτών και της παρακαταθήκης υλικών που πιθανά να διαθέτει προς
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών. Σε καµία περίπτωση το Νοσοκοµείο δεν φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη για την απώλεια (µερική ή ολική) ή την καταστροφή του εξοπλισµού του Αναδόχου, είτε
στο χώρο φύλαξης είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκοµείου.
4.9 Σε περίπτωση µεγάλης έκτασης βλαβών που δεν εµπίπτουν στα παραπάνω, ο Ανάδοχος έχει
υποχρέωση να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τεχνική έκθεση και οικονοµική προσφορά
εντός 12 ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα έρευνας
αγοράς και διενέργειας διαγωνισµού για οικονοµικότερη προσφορά.

5 ΆΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5.1 Ο Ανάδοχος, µετά την κατακύρωση σ' αυτόν του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού και εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, θα υποβάλει στο Νοσοκοµείο έκθεση
για την κατάσταση των εγκαταστάσεων καθώς και το Πρόγραµµα (Χρονοδιάγραµµα) Εργασιών
Συντήρησης, στο οποίο θα καθορίζεται η σειρά συντήρησης των Ψυκτικών και Κλιµατιστικών
εγκαταστάσεων. Το πρόγραµµα αυτό θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
Εάν στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράµµατος, θα ζητείται η έγκριση
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
5.1.1 Κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες και έως της καταθέσεως του προγράµµατος
συντήρησης, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
5.1.2 Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το παραπάνω Πρόγραµµα Συντήρησης
σύµφωνα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Νοσοκοµείου.
5.2 Για κάθε µηχάνηµα-ψυκτικό συγκρότηµα µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα τηρείται
υποχρεωτικά αρχείο-µητρώο σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. xls) στο οποίο θα αναγράφονται
ανελλιπώς και µε πληρότητα (ηµεροµηνία, περιγραφή εργασίας, χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά
κλπ), οι συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθµίσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται
απαραίτητο και το οποίο θα ανήκει στην κυριότητα του Νοσοκοµείου και θα παραδοθεί µετά την
λήξη της ισχύος της Σύµβασης και τις τυχόν παρατάσεις της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης το αρχείο θα είναι στη διάθεση της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
5.2.1 Κάθε διατιθέµενο σχέδιο, οδηγία, εγχειρίδιο κ.λπ. που αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την επισκευή των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων θα δοθεί από το Νοσοκοµείο σε
αντίγραφο στην διάθεση του Αναδόχου. Σε περίπτωση ελλείψεων στοιχείων που αφορούν σε
οδηγίες συντήρησης µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την κατά το δυνατό
συµπλήρωσή του σε συνεννόηση µε τους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους αυτών.
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5.3 Παράλληλα µε το προαναφερόµενο αρχείο ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει καθηµερινά
ηµερολόγιο συντήρησης το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα παραδίδεται κάθε
µήνα στην αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και στον Προϊστάµενο του
τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του πρακτικού της.
5.4 Σε περίπτωση παρεµβάσεων που αλλάζουν δίκτυα ή διατάξεις των κλιµατιστικών ή ψυκτικών
εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάθεση σχεδίων των
πραγµατοποιηθέντων αλλαγών, τόσο εκτυπωµένα όσο και σε ηλεκτρονική µορφή σχεδιασµένα
σε αναγνωρισµένο πρόγραµµα της αγοράς (π.χ. AutoCad).
6 ΆΡΘΡΟ 6: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, κάθε αναλώσιµο υλικό
που απαιτείται για τη συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία των συντηρούµενων
εγκαταστάσεων.
6.2 Τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρµανσης που αφορούν
τον κλιµατισµό, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής:
Πίνακας 1. Αναλώσιµα υλικά συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρµανσης για τον
κλιµατισµό.

Α/Α

Αναλώσιµο Υλικό Συντήρησης

1
2
3
4
5
6
7
8

Λιπαντικά , Ψυκτικά αναλώσιµα
Ψυκτικά ρευστά (freon όλων των τύπων που απαιτούνται για την συντήρηση και µόνο)
Υλικά συγκόλλησης (οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση κλπ)
Μίνιο και ελαιόχρωµα αποκατάστασης φθορών βαµµένων επιφανειών
Παρεµβύσµατα αντλιών
Φλάντζες σύνδεσης, ψυκτικά φίλτρα
Υλικά καθαρισµού επιφανειών
Ηλεκτρολογικά υλικά ήτοι: µονοφασικές και τριφασικές ασφάλειες από 10-160Α, καλώδια
έως διατοµής 4 mm2, ενδεικτικές λυχνίες (led), διακόπτες, επαφές Normal Open και
Normal Closed, τριφασικά θερµικά overload, ρελέ, µικροαυτόµατοι διακόπτες, µπουτόν,
µονοφασικοί και τριφασικοί διακόπτες ράγας, κλέµες, ακροδέκτες, ασφαλειοαποζεύκτες
έως 160Α, χρονικά αστέρων αποφόρτισης και επανεκκίνησης συµπιεστών, ρελέ ισχύος,
πολυβάθµιοι θερµοστάτες, επιτηρητές τάσης και φάσης, πρεσσοστάτες
Τα χηµικά για τον χηµικό καθαρισµό των συµπυκνωτών και στοιχείων
Ασφαλιστικά

9
10

7 ΆΡΘΡΟ 7: ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7.1 Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των Ψυκτικών και Κλιµατιστικών εγκαταστάσεων,
εφόσον εκτελούνται αθόρυβα και δεν προκαλούν αναστάτωση ή δεν παρεµποδίζουν την
απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκοµείου ή εφ' όσον επιβάλλεται η άµεση εκτέλεση τους, θα
εκτελούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκοµείου, διαφορετικά µετά το πέρας
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και τις µη εργάσιµες ηµέρες.
7.2 Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η δηµιουργία αναστάτωσης και όχλησης όλων των
παρευρισκόµενων στο Νοσοκοµείο ή η δυσχέρεια εκτέλεσης του έργου των εργαζοµένων. Για την
εκτέλεση της όποιας εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει κάτι από τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα
φροντίζει εγκαίρως να εξασφαλίσει την συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να βρεθεί η
βέλτιστη χρονική στιγµή και να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση των
εργασιών.
7.3 Σε περίπτωση που η διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα
της µίας ηµέρας, όπως σε περιπτώσεις εκτεταµένης επισκευής ή σηµαντικής βλάβης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως στο Νοσοκοµείο το προβλεπόµενο χρονικά
διάστηµα αποκατάστασης αυτής.
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8 ΆΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8.1 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση του
Έργου που θα αναλάβει (δηλ. των εργασιών λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών κλπ των
Ψυκτικών & Κλιµατιστικών εγκαταστάσεων) σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και µε τις
οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δίνει το Νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις
εργασίες ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την Σύµβαση
ή παραβεί το Νόµο, είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει το Νοσοκοµείο για οποιαδήποτε ζηµία
που θα οφείλεται στον λόγο αυτό.
8.2 Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα
στην οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου ή να θέσει σε κίνδυνο νοσηλευόµενους, ενώ επίσης
απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών που µπορεί να δηµιουργήσουν διακοπές ή προβλήµατα στον
κλιµατισµό σε µέρες εφηµερίας, ειδικά στα Χειρουργεία και την Μονάδα Εντατικής θεραπείας.
8.3 Απαγορεύεται η παρέµβαση του Αναδόχου σε δίκτυα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην
παρούσα. Σε περίπτωση που παρεµβάσεις σε αυτά τα δίκτυα είναι απολύτως απαραίτητες για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα πρέπει αυτές να γίνονται µετά από
ενηµέρωση και λήψη της συγκατάθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η
αδιασάλευτη λειτουργία του Νοσοκοµείου.
8.4 Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, το Νοσοκοµείο θεωρήσει ότι η µέθοδος εργασίας του
Αναδόχου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιµοποιεί ή ο εξοπλισµός, τα
µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδιά του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν
την τέλεια, ασφαλή, οικονοµική, ταχεία, εµπρόθεσµη και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της
Σύµβασης εκτέλεση των εργασιών ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των
τρίτων, τότε σε οποιανδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να
διατάξει τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και τις εντολές της, µέσα
σε τακτή προθεσµία, και να φροντίσει άµεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή
εκκρεµοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα να ζητήσει καµία πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση
τιµών ή παράταση προθεσµιών. Η άσκηση ή όχι από το Νοσοκοµείο του δικαιώµατος αυτού της
παρέµβασης δεν µειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου.

9 ΆΡΘΡΟ 9: ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
9.1 Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα
και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του
Νοσοκοµείου, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του
Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών
(συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην παρούσα
σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
9.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκοµείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί
σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο Νοσοκοµείο κάθε ποσό το οποίο θα
υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν' αναλαµβάνει
µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκοµείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση
που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το Νοσοκοµείο
για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.
9.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των ∆ικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβληµα
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του αντικειµένου της σύµβασης του που µπορεί να συνεπάγεται
αστικές και ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω µη
σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων από ασθενείς ή εργαζοµένους του Νοσοκοµείου.
9.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τους
κινδύνους που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω και θα προσκοµίσει αντίγραφο του Συµβολαίου
εντός µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης.
9.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων και
στην υπόδειξη µέτρων για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας τόσο κατά την καλοκαιρινή
όσο και κατά την χειµερινή περίοδο.
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9.6 Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται µε µεγάλη επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε
να µην προκύπτουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκοµιδή όλων των άχρηστων που
προκύπτουν από εργασίες του/των συντηρητή/των του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη των
ιδίων και είναι υποχρεωτική.
9.7 Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή
τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκόµενων στους χώρους
του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι
επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι
εύφλεκτα.
9.8 Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι
άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ' ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει
όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την
έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των
εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσµατος προκύψει από αυτά.
9.9 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόµους για την εργασία (εργατική
Νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία –
ασφάλεια εργατών κ.λπ. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.
9.10 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους
ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο.
9.11 Το Νοσοκοµείο δια της τριµελούς επιτροπής διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε
εργαζόµενο του Αναδόχου να εργασθεί, εάν ο Ανάδοχος δεν αποδείξει ότι ο εργαζόµενος είναι
ασφαλισµένος.
9.12 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας χειρισµών στις
εγκαταστάσεις.
9.13 Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες.

10 ΆΡΘΡΟ 10: ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
10.1 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να επισκεφθεί τα κτίρια, την συντήρηση των
εγκαταστάσεων των οποίων προτίθεται να αναλάβει µε την παρούσα Σύµβαση και οφείλει να
προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων δουλειάς, των
προσπελάσεων προς αυτούς, της σηµερινής (δηλ. κατά τον χρόνο διεξαγωγής του παρόντος
διαγωνισµού) κατάστασης των εγκαταστάσεων, του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους
του Νοσοκοµείου κτλ., και πρέπει να ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την
υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε
οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
10.2 Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν
το διαγωνισµό. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να καταθέσουν την πρωτότυπη αυτή βεβαίωση
στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους. Η απουσία της παραπάνω βεβαίωσης από τον
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισµού τους από τον διαγωνισµό
10.3 Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καµία πρόσθετη οικονοµική απαίτηση
του Αναδόχου – Κατασκευαστή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί και που θα οφείλονται
στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.

11 ΆΡΘΡΟ 11: ΑΜΟΙΒΕΣ
11.1 Ο κάθε ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει οικονοµική προσφορά στην οποία θα
αναφέρεται αναλυτικά η αµοιβή του ανά µηχάνηµα όπως ακριβώς αυτά αναφέρονται στο
Παράρτηµα IV (πρότυπο Οικονοµικής Προσφοράς). Οι τιµές που θα αναγραφούν στην
Οικονοµική προσφορά θα αφορούν τη µηνιαία αποζηµίωση του Αναδόχου σε Ευρώ (€), µε και
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χωρίς Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών, όπως
αυτές περιγράφονται στην παρούσα.
11.2 Το παραπάνω ποσό αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζηµίωση του Αναδόχου για όλες
τις δαπάνες που έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που θα παράσχει και προβλέπονται στην
παρούσα, και θα αποτελέσει βάση της Σύµβασης καθώς και για την εν γένει αµοιβή του.
11.3 Όταν ακινητοποιείται ή τίθεται εκτός λειτουργίας κάποιο ψυκτικό ή κλιµατιστικό συγκρότηµα
για οποιοδήποτε λόγο, είτε µε ή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω ανωτέρας βίας, η αµοιβή
του αναδόχου για το συγκεκριµένο συγκρότηµα θα περικόπτεται.
11.4 Θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά που δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι
προσφερόµενες τιµές.
11.5 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα καταθέτει στην προσφορά του Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι κατά τον
υπολογισµό της τιµής, έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών που
αναλαµβάνει µε την παρούσα Σύµβαση και εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού προϋπολογισµού
του και ότι επιπλέον παραιτείται ανεπιφύλακτα απ’ όλα τα δικαιώµατα του για αναπροσαρµογή
τιµών η λύση της Σύµβασης που προκύπτουν από τα Άρθρα 178,179,422,696,697 και ειδικά του
Άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι θεωρεί τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των
οικονοµικών συνθηκών ενδεχόµενο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

12 ΆΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συµφωνία της παρούσας
Σύµβασης, που όλοι τους ρητά συµφωνούνται ως εξ' ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να
αποζηµιώσει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί το
Νοσοκοµείο από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια παράβαση, εκτός από το δικαίωµα του
Νοσοκοµείου να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο,
πράγµα το οποίο δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η
εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζηµία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης.

13 ΆΡΘΡΟ 13: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
13.1 Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και καλή λειτουργία των συντηρουµένων
εγκαταστάσεων, εφόσον ο Ανάδοχος αθετήσει οποιανδήποτε όρο αυτής ή δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις ή για οποιανδήποτε λόγο διακόψει το έργο της
συντήρησης το Νοσοκοµείο δύναται να προβεί σε:
13.1.1 Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
13.1.2 Να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει σε άλλον που συµµετείχε στον
διαγωνισµό, ή άνευ διαγωνισµού σε άλλον ανάδοχο της κρίσης του, την περάτωση του έργου της
ετήσιας συντήρησης
13.1.3 Κατά την διάρκεια της σύµβασης µε τον Ανάδοχο και χωρίς να τον κηρύξει έκπτωτο, να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση των εργασιών που αδυνατεί ή
αρνείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος και να καταλογίσει σε βάρος του τις δαπάνες αυτές.
13.2 Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκοµείου λόγω
αντισυµβατικής ή αντιθέτου προς τους όρους της παρούσας, συµπεριφοράς του αναδόχου, θα
καταλογίζεται σε βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την µηνιαία αµοιβή του, και όταν
αυτή δεν επαρκεί ή σε περίπτωση έκπτωσης του, το ποσό θα εισπραχθεί µε τις περί εισπράξεων
των ∆ηµοσίων εσόδων ∆ιατάξεις.
13.3 Οι προβλεπόµενες κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, χωρίς
καµία δικαστηριακή µεσολάβηση.
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14 ΆΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
14.1 Στις βασικές συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παραδώσει τα συντηρούµενα
µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, τα σχέδια, τα ηµερολόγια και κάθε άλλο στοιχείο που ίσως φανεί
χρήσιµο. Σχετικά θα τον ενηµερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που ευρίσκονται σε
εξέλιξη, για τα σηµεία που κάθε µηχάνηµα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει, για τις
προτεραιότητες που πρέπει να δοθεί και γενικώς κάθε πληροφορία και εµπειρία που έχει
αποκτηθεί από την συµπεριφορά των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων.
15 ΆΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15.1 Η παρακολούθηση των εργασιών της προσφερόµενης υπηρεσίας καθώς και ο ποιοτικός και
ποσοτικός της έλεγχος θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από την ∆/ση
του Νοσοκοµείου.

16 ΆΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
16.1 Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο,
εάν δεν κάνει γνωστό εγγράφως στο φορέα τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία
µέσα σε ένα (1) 15-ήµερο από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία προξένησαν την αδυναµία του
για την ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί
την ανώτερη βία και τα νόµιµα δικαιώµατα που προκύπτουν από αυτή.

17 ΆΡΘΡΟ 17: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει ο προσφέρων, να καταθέσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις:
17.1 Η προσφορά ως προς το τεχνικό µέρος θα είναι διατυπωµένη µε σαφήνεια και πλήρως
δικαιολογηµένη.
17.2 Ο συµµετέχων θα καταθέσει σχετική Νοσοκοµειακή εµπειρία 5 ετών σε συντήρηση
συστηµάτων κλιµατισµού –ψυκτικά κ.λπ. µε βεβαίωση, από αρµόδιες Υπηρεσίες καλής εκτέλεσης
όµοιων έργων.
17.3 Ο συµµετέχων θα πρέπει να διαθέτει EN ISO 9001:2008 (Σύστηµα διαχείρισης Ποιότητας),
EN ISO 14001:2004 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) & ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS
18001:2007 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία) για εργασίες
εξυπηρέτησης και συντήρησης συστηµάτων κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας που περιέχουν
Φθοριούχα υγρά του Θερµοκηπίου.
17.4 Οι συµµετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση της κατάστασης των
εγκαταστάσεων πριν την κατάθεση της προσφοράς τους η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στην πραγµατική κατάσταση για την άψογη λειτουργία της εγκατάστασης (βεβαίωση της Τ.Υ του
Νοσοκοµείου).
17.5 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν η Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχουν την
τεχνογνωσία και διαθέτουν τον εξοπλισµό για την εγκατάσταση, τον έλεγχο τις µετρήσεις και
διάγνωση των βλαβών των υπόψη εγκαταστάσεων.
17.6 Με Υπεύθυνη ∆ήλωση ο ενδιαφερόµενος θα ορίσει Μηχανικό Ασφαλείας, θα έχει την ευθύνη
και θα δηλώσει αν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν µε ασφάλεια µετά το πέρας των εργασιών, αν
όχι θα αναφέρει γραπτώς τις περιπτώσεις κινδύνου για το προσωπικό του νοσοκοµείου, µε βάση
τους Ν. 1568/85, Ν. 2874/00, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99. Ο ανάδοχος θα έχει πλήρως
την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος το
οποίο προέρχεται από υπαιτιότητα του.
17.7 O ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο µόνιµο προσωπικό του το παρακάτω προσωπικό:
17.7.1 Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Προς απόδειξη των προαναφεροµένων, ο συµµετέχων
θα υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης επιθεώρησης
23

εργασίας, συνοδευόµενο από τους τίτλους σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σε
περίπτωση µη υποβολής των προαναφεροµένων η προσφορά θα απορρίπτεται.
17.7.2 Τουλάχιστον τρεις (3) αδειούχους ψυκτικούς (δύο εργοδηγούς και ένα αρχιτεχνίτη µε
αντίστοιχα πιστοποιητικά σύµφωνα µε το ΕΚ 2067/2015 – Π∆ 1/2013). Προς απόδειξη των
προαναφεροµένων, ο συµµετέχων θα υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς του, αντίγραφο της
κατάστασης επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενο από τις αντίστοιχες άδειες-πιστοποιητικά. Σε
περίπτωση µη υποβολής των προαναφεροµένων η προσφορά θα απορρίπτεται.
17.7.3 Ένα (1) ηλεκτρολόγο µε άδεια Α’ ειδικότητας 1ης Οµάδας (Π∆ 108/2013). Προς απόδειξη
των προαναφεροµένων, ο συµµετέχων θα υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς του, αντίγραφο
της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενο από τις αντίστοιχες άδειες. Σε περίπτωση
µη υποβολής των προαναφεροµένων η προσφορά θα απορρίπτεται.
17.7.4 ∆ύο (2) αρχιτεχνίτες υδραυλικούς (Π∆ 112/2012). Προς απόδειξη των προαναφεροµένων,
ο συµµετέχων θα υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης
επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενο από τις αντίστοιχες άδειες. Σε περίπτωση µη υποβολής
των προαναφεροµένων η προσφορά θα απορρίπτεται.
17.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει µε σαφήνεια την πλήρη συµµόρφωσή τους σε όλα τα
άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους άρθρων , της παρούσας ΕΣΥ . Έκαστος
διαγωνιζόµενος θα καταθέτει υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση (ο ίδιος ή σε περίπτωση
εταιρειών ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού), στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης , καθώς και ότι έχουν λάβει υπόψη
τους τις εγκαταστάσεις.
17.9 Ο Ανάδοχος θα καταθέσει µαζί µε την τεχνική προσφορά του αναλυτική κατάσταση µε τον
αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που δύναται να διαθέσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και την ισχύουσα Νοµοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

18 ΆΡΘΡΟ 18:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα επόµενα καθορίζονται ορισµένες απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες και λεπτοµέρειες, οι οποίες
θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής
ορισµένων βασικών ή επί µέρους τµηµάτων των εγκαταστάσεων. Κάθε διαπιστωθείσα ανωµαλία
θα αποκαθίσταται ανελλιπώς. Για τα µηχανήµατα, συσκευές, όργανα κλπ. των εγκαταστάσεων
για τα οποία δεν καθορίζονται στις επόµενες παραγράφους οδηγίες, η συντήρηση θα γίνεται
βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, τις εντολές του Νοσοκοµείου και τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης.

19 ΆΡΘΡΟ 19: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
19.1 Επιβεβαίωση λειτουργίας µανταλώσεων του ψύκτη µε τον λοιπό εξοπλισµό. Έλεγχος
λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων.
19.2 Εκκίνηση αντλιών και κυκλοφορητών ψυχρού νερού. Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών
υδραυλικού δικτύου.
19.3 Εκκίνηση του ψύκτη, στην έναρξη της θερµής περιόδου και απενεργοποίηση του ψύκτη
στην λήξη της, σε συνδυασµό µε τις απαιτούµενες ενέργειες στα αντλιοστάσια. Καταγραφή των
συνθηκών λειτουργίας.
19.4 Μετρήσεις παραµέτρων λειτουργίας: πιέσεις, θερµοκρασίες, απορροφηµένη ισχύς.
19.5 Αλλαγή λαδιού, αλλαγή γοµώσεων ψυκτικού υγρού, όταν απαιτείται.
19.6 Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και έλεγχος στάθµης λαδιού.
19.7 Επιβεβαίωση ρυθµίσεων όλων των λειτουργικών και ασφαλιστικών διατάξεων.
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19.8 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των αποφορτιστών των συµπιεστών.
19.9 Καθαρισµός συµπυκνωτών, έλεγχος λειτουργίας και αµπεροµέτριση ανεµιστήρων.
19.10 Καθαρισµός και σύσφιξη επαφών ηλεκτρολογικού πίνακα.
19.11 Ψεκασµός των στοιχείων µε ειδικό διάλυµα, πιστοποιηµένου, χηµικού υγρού για
µικροβιολογικό καθαρισµό και ξέπλυµά τους µε πιεστικό µηχάνηµα, µόνο για ψύκτες που
λειτουργούν κατά την διάρκεια της θερµής περιόδου (Μάιος – Οκτώβριος).
19.12 Η ευθύνη του Αναδόχου για όλα τα παραπάνω, εκτείνεται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
οριστικής ισχύος της Σύµβασης και των πιθανών παρατάσεων αυτής. Ο συντηρητής θα πρέπει
να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών τα οποία να καλύπτουν όλα τα µηχανήµατα και τα
εξαρτήµατα των Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων του εκάστοτε Οίκου Κατασκευής

20 ΆΡΘΡΟ 20: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FAN COIL UNITS (FCU)
20.1 Ανεµιστήρας – κινητήρας: Θα αφαιρεθούν σκόνη και βρωµιά που επικάθονται στο
σύστηµα ανεµιστήρα-κινητήρα. Η εργασία θα γίνετε µε µεγάλη προσοχή ώστε να καθαρίσουν
εντελώς τα στοιχεία και χωρίς να αφαιρεθούν τα βάρη που πιθανά να έχουν χρησιµοποιηθεί για
τη ζυγοστάθµιση του συστήµατος.
20.2 Στοιχείο: Το στοιχείο θα καθαριστεί µε επιµέλεια, αφαιρώντας το σύστηµα ανεµιστήρα –
κινητήρα όπου απαιτείται, βουρτσίζοντάς το µε σκληρή βούρτσα. Η σκόνη και η βροµιά που θα
προκύψουν θα αποµακρύνονται από το fan coil.
20.3 Σωληνώσεις – εξαρτήµατα: Οπτικός έλεγχος και διαπίστωση διαρροών: 1) Από το δίκτυο
παροχής της ψυκτικής µονάδος έως τα FCU και 2) Όποια διαρροή υπάρξει στις σωληνώσεις,
φλάντζες, συνδέσµους, βάνες θα γίνεται άµεση αποκατάσταση.
20.4 Φίλτρα: Τα φίλτρα , στόµιο περσίδες θα καθαριστούν επιµελώς και θα αντικατασταθούν
όπου απαιτηθεί. Ο καθαρισµός θα γίνεται µηνιαίως.
20.5 Αποχέτευση: Θα γίνει χηµικός καθαρισµός της αποχέτευσης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
ορθή και οµαλή αποχέτευση σε όλα τα fan coil κάθε 6 µήνες.
20.6 Ηλεκτρολογικά: Θα ελεγχθούν όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και όλα τα µέρη του
ηλεκτρολογικού χειριστηρίου (διακόπτης on-off, διακόπτες επιλογής λειτουργίας χειµώνα-θέρους,
διακόπτες επιλογής ταχύτητας, ανεµιστήρα, θερµοστάτες).

21 ΆΡΘΡΟ 21: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΛΤΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Πίνακας 2. Πίνακας περιγραφής εργασιών συντήρησης ψυκτών και αντλιών θερµότητας.

ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΜ 27)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1

Α. Θα γίνεται έλεγχος καλής
λειτουργίας συµπιεστή/ων για
αφύσικους θορύβους καθώς και
ρύθµιση πιέσεων κατάθλιψης και
αναρρόφησης στις επιτρεπόµενες
τιµές.
Β. Έλεγχος καλής λειτουργίας
οργάνων και αυτοµατισµών
ασφαλείας και λειτουργίας.
Γ. Έλεγχος καλής λειτουργίας των
µανοµέτρων και των θερµοµέτρων.

∆. Θα ελέγχεται η στάθµη ελαίου σε
όλα τα µηχανήµατα για τυχόν
απώλεια. Σε περίπτωση που
ανιχνευτεί απώλεια θα ενηµερώνεται
άµεσα εγγράφως η 25
Τεχνική Υπηρεσία
καθώς και για το αίτιο που προξένησε

Καθηµερινά

Καθηµερινά
Εβδοµαδιαίως

Εβδοµαδιαίως

3

4

5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ (ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑ
Υ∆ΡΟΨΥΚΤΑ)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2

τη διαρροή.
Ε. Θα γίνεται έλεγχος της στάθµης
ψυκτικού µέσου σε όλα τα
µηχανήµατα. Σε περίπτωση που
ανιχνευτεί απώλεια θα ενηµερώνεται
εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία καθώς
και για το αίτιο που προξένησε τη
διαρροή.
Έλεγχος όλων των οργάνων όπως
βαλβίδες, αυτόµατους πλήρωσης,
διακόπτες ροής (flow switch),
θερµόµετρα, µανόµετρα,
ασφαλιστικά, ∆οχεία ∆ιαστολής,
∆οχεία Αδράνειας κ.τ.λ. ότι βρίσκονται
στη θέση τους, είναι συνδεδεµένα και
λειτουργούν καλώς, σε όλα τα
µηχανήµατα. Σε περίπτωση που
κάποια από αυτά δεν υπάρχουν ή δε
λειτουργούν σωστά θα κατατεθεί
λίστα εντός του πρώτου µήνα από
την υπογραφή της σύµβασης, που να
τα αναφέρει λεπτοµερώς στην
Τεχνική Υπηρεσία.
Α. Θα γίνεται αµπεροµέτρηση του
κινητήρα και έλεγχος µόνωσης
περιέλιξης.
Β. Αλλαγή ψυκτελαίου, καθαρισµός
φίλτρου λαδιού, έλεγχος αντλίας και
αλλαγή φίλτρου υγράς.
Στο χηµικό καθαρισµό θα
αποκλείονται χηµικά µέσα που
φθείρουν τα µέταλλα.
Οπτικός έλεγχος των δικτύων
σωληνώσεων κλιµατισµού, για
διαρροές – διαβρώσεις
Έλεγχος της κατάστασης της
µόνωσης των δικτύων
Θερµογραφική ανάλυση των
κεντρικών δικτύων σωληνώσεων των
ψυκτικών συγκροτηµάτων και αντλιών
θερµότητας. Παράδοση τεχνικής
έκθεσης µε τα αποτελέσµατα της
θερµογραφίας και τις αντίστοιχες
προτάσεις για µείωση των απωλειών.
Παχυµέτρηση µε υπέρηχους, των
κεντρικών δικτύων σωληνώσεων των
ψυκτικών συγκροτηµάτων και αντλιών
θερµότητας. Παράδοση τεχνικής
έκθεσης µε τα αποτελέσµατα και τις
αντίστοιχες προτάσεις για πρόληψη
µελλοντικών διαρροών.
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Καθηµερινά

Μηνιαίως

Εξαµηνιαίως

Εξαµηνιαίως

Εξαµηνιαίως

Μηνιαίως
Μηνιαίως

Ετησίως

Ετησίως

22 ΆΡΘΡΟ 22: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Πίνακας 3. Πίνακας περιγραφής εργασιών συντήρησης κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΕΜ 26
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Θα γίνεται έλεγχος των συνθηκών
λειτουργίας µε καταγραφή των
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ενδείξεων των µανοµέτρων και
θερµοµέτρων.
Α. Έλεγχος για ιδιαίτερους θορύβους
και κραδασµούς.
Β. Ηλεκτρικός έλεγχος. Έλεγχος και
σύσφιξη επαφών. Αµπεροµέτρηση του
κινητήρα. Έλεγχος του αυτόµατου
διακόπτη υπερεντάσεως και ελλείψεως
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
τάσεως για την προστασία του
κινητήρα και ρύθµιση του θερµικού του
µετά την αµπεροµέτρηση του κινητήρα
σε πλήρη λειτουργία.
Γ. Καθαρισµός κελύφους και της
φτερωτής
Απαιτείται καθαρισµός της λεκάνης
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
συλλογής συµπυκνωµάτων και
ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
έλεγχος της οµαλής ροής του νερού
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
στην αποχέτευση, χύνοντας νερό µέσα
ΕΛΕΓΧΟΣ
σ’ αυτήν και ελέγχοντας για διαρροές ή
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
βουλώµατα.
Έλεγχος κατάστασης και τάνυσης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΜΑΝΤΩΝ
ιµάντων κίνησης. Αντικατάστασή τους
ΚΙΝΗΣΗΣ
αν απαιτείται.
Λεπτοµερής έλεγχος των υδραυλικών
συνδέσεων µε το στοιχείο της Κ.Κ.Μ.
και των συνδέσεων των µικροϋλικών
καθώς και του στοιχείου για τυχόν
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
διαρροές, µηχανικές παραµορφώσεις,
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
σκουριές κ.λπ. Εάν υπάρχουν,
∆ΙΑΒΡΩΣΗ Ή ∆ΙΑΡΡΟΗ
αντικατάσταση φθαρµένου
εξαρτήµατος, αντικατάσταση
ελαστικών δακτυλίων στεγανοποίησης
(λαστιχάκια κ.λπ.)
Θα καθαρίζονται ανά 15ηνθήµερο και
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
αν απαιτηθεί λόγω φθοράς θα
ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ
αντικαθίστανται .
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Έλεγχος και καθαρισµός των
κινητήρων και των διαφόρων
ηλεκτρικών οργάνων διακοπής και
προστασίας
ΟΡΓΑΝΑ
Έλεγχος των οργάνων αυτοµατισµού
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
µε πλήρη σειρά δοκιµών λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
κατά την οποία θα γίνει έλεγχος καλής
λειτουργίας όλων των ρυθµιστικών
διαφραγµάτων, των βαλβίδων,
τριόδων, βανών κ.λπ.
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Εβδοµαδιαίως

Εβδοµαδιαίως

Εξαµηνιαία

Εξαµηνιαία

Τρίµηνο

Μηνιαίως

Εβδοµαδιαίως

∆εκαπενθήµερο
Τρίµηνο

Εξαµηνιαία

Εξαµηνιαία

9.

10.

11.

Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
εξέταση όλων των εξαρτηµάτων ήτοι
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
τα ακροφύσια, τις λεκάνες, τα φίλτρα
ΥΓΡΑΝΣΗΣ
νερού, τα ηλεκτρόδια κ.λπ.
Απαιτείται πλύσιµο των στοιχείων µε
πιεστικό µηχάνηµα προσέχοντας να
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
µην τραυµατιστούν τα αλουµινένια
πτερύγια ψύξης
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Θα γίνεται χηµικός καθαρισµός των
στοιχείων µε κατάλληλα χηµικά
Η συντήρηση των δικτύων αεραγωγών
θα περιλαµβάνει: 1. Την
αποκατάσταση των ζηµιών µονώσεων
πάσης φύσεως 2. Αποκατάσταση
τυχόν στηριγµάτων τα οποία έχουν
χαλαρώσει 3. Αποκατάσταση
διαρροών από εύκαµπτα τεµάχια
σύνδεσης 4. Αποκατάσταση των
∆ΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
φθαρµένων παρεµβυσµάτων
στεγανότητας 5. Καθαρισµός των
στοµίων λήψης νωπού αέρα 6.
Καθαρισµός των στοµίων απόρριψης
αέρα 7. Καθαρισµός των θυρίδων
επίσκεψης 8. Καθαρισµός των
ρυθµιστικών διαφραγµάτων (είτε αυτά
είναι χειροκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα)

Εξαµηνιαία

Τρίµηνο

Τρίµηνο

Εξαµηνιαία

23 ΆΡΘΡΟ 23: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕ∆ΡΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Πίνακας 4. Πίνακας περιγραφής εργασιών συντήρησης πύργων ψύξης και εφεδρικών δεξαµενών πλήρωσης.

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕ∆ΡΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΕΜ 1)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

1.

ΣΤΡΑΤΣΩΝΑ

2.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ,
ΦΙΛΤΡΩΝ

4.

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ

5.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Π.Ψ.¹

Κατά τη διαδικασία της στρατσώνας, η
διάθεση των υδάτων θα γίνεται µε µεγάλη
φροντίδα ώστε να µην προξενηθούν
εισροές υδάτων και να µην επηρεαστεί η
λειτουργία παρακείµενων εγκαταστάσεων
Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας προς
διαπίστωση ασυνήθιστων θορύβων,
διαρροών κ.τ.λ. Επίσης θα ελέγχεται η
θερµοκρασία νερού εισερχοµένου και
εξερχοµένου κατά τη λειτουργία του Π.Ψ.
Θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας
πλωτήρα, στάθµης νερού λεκάνης και
καθαριότητας των φίλτρων και θα
πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι
καθαρισµοί
Θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και
εγκατάσταση προσθήκης διασπαρτικών,
αντικαθαλωτικών, αντιδιαβρωτικών
χηµικών µε µέτρηση δειγµάτων νερού
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
Οι Π.Ψ. θα καθαρίζονται εσωτερικά από
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Κάθε 15 ηµέρες
κατά την περίοδο
λειτουργίας τους

Καθηµερινός κατά
την περίοδο
λειτουργίας τους
Ανά
δεκαπενθήµερο
κατά την περίοδο
λειτουργίας τους
Μηνιαία κατά την
περίοδο
λειτουργίας τους
Μηνιαία κατά την

περίοδο
ακαθαρσίες (µαλακή βούρτσα και νερό υπό
λειτουργίας τους
πίεση) και σε περίπτωση και σε
περίπτωση που υπάρχει ανάγκη µε
σκληρή βούρτσα και κάθε άλλο απαραίτητο
µέσο
Θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και
καθαριότητας των ακροφυσίων
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΕΚ
καθαρισµού (µπεκ). Σε περίπτωση που τα
∆εκαπενθήµερο
µπεκ είναι βουλωµένα ή λερωµένα θα
καθαρίζονται µε µεγάλη επιµέλεια
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Θα γίνεται καθαρισµός κυψελών και
7.
Εξαµηνιαία
ΚΥΨΕΛΩΝ
αντικατάστασή τους όποτε απαιτείται
Α. Θα γίνεται έλεγχος του αυτόµατου
διακόπτη υπερεντάσεως και ελλείψεως
τάσεως για την προστασία του κινητήρα
και ρύθµιση του θερµικού του µετά την
Μηνιαίως
αµπεροµέτρηση του κινητήρα σε πλήρη
λειτουργία. Θα γίνεται έλεγχος της τάνυσης
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
των ιµάντων
Β. Θα γίνεται λίπανση των εδράνων αφού
πρώτα αποµακρυνθεί το παλαιό λιπαντικό
και καθαριστούν σχολαστικά. Τα λιπαντικά
Μηνιαίως
που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι
καινούργια, άριστης ποιότητας και
ενδεδειγµένα από τον κατασκευαστή
¹ Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Χειµώνα (από Νοέµβριο έως Απρίλιο) οι Π.Ψ. των ψυκτών
των κτιρίων Κ1 θα τεθούν εκτός λειτουργίας και θα εκκενωθούν από το νερό που περιέχουν µε
την αποχέτευσή τους ανοικτή ώστε να µη συσσωρευτούν σ’ αυτούς όµβρια ύδατα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ
ΝΕΡΟΥ

Πίνακας 5. Κεντρικές ψυκτικές και κλιµατιστικές µονάδες και εγκαταστάσεις Γ.Ν. Νίκαιας.
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ
(kW)
ΜΕΣΟ

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ

CARRIER
GALLETI
THERMOGOLD
INTERKLIMA
ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
TRANE
ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

22
44
22
96
100
40
400

TRANE

466

INTERKLIMA
KLIMAKO

35
70
70
180
93
71
36

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
CARRIER

29

FCU
KKM1, KKM2
FCU
KKM3, KKM4, KKM5
KKM6, KKM7
FCU
KKM8, KKM9,
KKM10, KKM11,
FCU
KKM12, KKM13,
KKM14, FCU
FCU

ΧΩΡΟΣ

Οίκος Ιατρών
Αιµοδυναµικό
∆ιοίκηση
Χειρουργεία Γ’ Ορόφου
ΠΚ – Π4
Κεντρικό Κτίριο Γ΄
Όροφος
Νέο ΤΕΠ
Πνευµονολογικό
ΜΕΘ

ΚΚΜ15, FCU
KKM16, KKM17,
KKM18, FCU

Νεφρολογικό

ΚΚΜ19

ΜΑΦ

16
17

18
19
20
21
22

23

ΑΝΤΛΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ – ΑΕΡΑ
ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ
Υ∆ΡΟΨΥΚΤΟΙ
ΨΥΚΤΕΣ
ΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
FCU

INTERKLIMA

35

FCU

Φαρµακείο

CARRIER
PACKAGED
UNIT

30

-

Μονάδα Μεσογειακής
Αναιµίας

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
YORK
YORK

193
90
90

Κτίριο Κ3
Χειρουργεία Β΄ και Γ΄
Ορόφου

MIDEA
(× 2 ΤΕΜ)

19

FCU
ΚΚΜ22, ΚΚΜ23,
ΚΚΜ24, ΚΚΜ25,
ΚΚΜ26
-

19

ΚΚΜ27

ΤΕΠ Ισογείου
Κεντρικού Κτιρίου
Κεντρική Αποστείρωση
2ος Όροφος Κεντρικού
Κτιρίου

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
110 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΟΡΟΦΗΣ/∆ΑΠΕ∆ΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ‘’Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ’’
Πίνακας 6. Κεντρικές ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες και εγκαταστάσεις Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

1

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ
ΨΥΚΤΕΣ
ΝΕΡΟΥ

CLIREFF
(× 2 ΤΕΜ)

2

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ –
ΝΕΡΟΥ

INTERKLIMA

ΙΣΧΥΣ
(Kw)
40

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΕΣΟ
ΚΚΜ1

180

FCU

ΧΩΡΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η συµπλήρωση του πίνακα, που περιλαµβάνει την αποκατάσταση
των κάτωθι βλαβών, των οποίων το οικονοµικό τίµηµα είναι εκτός σύµβασης.
Πίνακας 7. Πίνακας τιμήματος αποκατάστασης βλαβών εκτός σύμβασης.

A/A

Περιγραφή Είδους

Τιμή Προϋπολογισμού
(€) άνευ Φ.Π.Α. 24%

1

Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού κυκλώματος,
συνολικής χωρητικότητας ψυκτικού υγρού έως 10 kg.

1.100,00€

30

Προσφερόμενη
τιμή (€) άνευ
Φ.Π.Α. 24%

2

3

4

5

6

7

8

Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού κυκλώματος,
συνολικής χωρητικότητας ψυκτικού υγρού από 10,1 kg
έως 20 kg.
Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού κυκλώματος,
συνολικής χωρητικότητας ψυκτικού υγρού από 20,1 kg
έως 30 kg.
Αντικατάσταση αξονικού ανεμιστήρα διατομής φτερού
450mm, για συμπυκνωτές αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος.
Αντικατάσταση αξονικού ανεμιστήρα διατομής φτερού
560mm, για συμπυκνωτές αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος.
Αντικατάσταση αξονικού ανεμιστήρα διατομής φτερού
630mm, για συμπυκνωτές αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος.
Αντικατάσταση αξονικού ανεμιστήρα διατομής φτερού
710mm, για συμπυκνωτές αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος.
Αντικατάσταση αξονικού ανεμιστήρα διατομής φτερού
800mm, για συμπυκνωτές αερόψυκτου ψυκτικού
συγκροτήματος.

1.800,00€

2.250,00€

460,00€

580,00€

850,00€

980,00€

1.350,00€

9

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων έως 2,0 kW για
ανεμιστήρες Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

550,00€

10

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων από 2,1 έως 4,0kW
για ανεμιστήρες Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

850,00€

11

12

13

Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση του σετ
ρουλεμάν – στεγανό, σε αντλίες - κυκλοφορητές νερού,
με ισχύς ηλεκτροκινητήρα έως 3,0kW
Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση του σετ
ρουλεμάν – στεγανό, σε αντλίες - κυκλοφορητές νερού,
με ισχύς ηλεκτροκινητήρα από 3,1 kW έως 6,0kW
Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση του σετ
ρουλεμάν – στεγανό, σε αντλίες - κυκλοφορητές νερού,
με ισχύς ηλεκτροκινητήρα από 6,1 kW έως 9,0kW

450,00€

850,00€

1.250,00€

14

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρων μονού
άξονα, σε τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (fcu)

165,00€

15

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρων μονού
άξονα, σε τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (fcu)

125,00€

16

Αντικατάσταση μανομέτρων-θερμομέτρων νερού στα
δίκτυα κλιματισμού

65,00€

17

18

19

20

Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα διατομής έως 2" και μόνωση με
Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με επικάλυψη
αλουμινίου.
Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα διατομής 2 ½ " και μόνωση με
Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με επικάλυψη
αλουμινίου.
Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής διατομής έως 3" και
μόνωση με Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με
επικάλυψη αλουμινίου.
Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής διατομής έως 4" και

31

95,00/μέτρο

115,00/μέτρο

135,00/μέτρο

175,00/μέτρο

21

22

μόνωση με Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με
επικάλυψη αλουμινίου.
Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής διατομής έως 5" και
μόνωση με Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με
επικάλυψη αλουμινίου.
Αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού, με
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής διατομής έως 6" και
μόνωση με Armaflex πάχους κατά Κ.Εν.Α.Κ, με
επικάλυψη αλουμινίου.

215,00/μέτρο

255,00/μέτρο

Πίνακας 8.∆απάνη αποκατάστασης βλαβών ανάλογα µε την έκταση της επισκευής ανά κλιµατιστική µονάδα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
(ΚW)

ΧΩΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΕΡ
ΟΨΥ
ΚΤΟ
Ι
ΨΥΚ
ΤΕΣ

A/A

1

2

3

4

CARRIER

GALLETI

THERMOGOLD

INTERKLIMA

ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ

23

44

22

ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

96
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Γ'
ΟΡΟΦΟΥ

5

6

7

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΤΡΑΝΕ

100

ΠΚ - Π4

3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ

400

ΝΕΟ Τ.Ε.Π.

466

32

ΕΙ∆ΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ² (€)

240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
360,00
720,00
1.200,00
360,00
720,00
1.200,00
360,00
720,00
1.200,00

KLIMAKO
(× 2 ΤΕΜ)

14

70

MEΘ

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

93

71

12

13

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

180

10

11

35 KW

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

9

ΙΝΤΕRCLIMA

ΑΝΤ
ΛΙΕ
Σ
ΘΕΡ
ΜΟ
ΤΗΤ
ΑΣ

8

CARRIER

ΙΝΤΕRCLIMA

ΜΑΦ

35

35
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

CARRIER
PACKAGED

30

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Υ∆Ρ
ΟΨΥ
ΚΤΟ
Ι
ΨΥΚ
ΤΕΣ

15

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

16

17

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

YORK
(Χ 2 ΤΕΜ)

ΚΤΙΡΙΟ Κ3

199

ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
360,00
720,00
1.200,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
240,00
480,00
840,00
360,00
720,00
1.200,00
360,00
720,00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Β΄
ΚΑΙ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ

67
(90 HP)

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

33

1.200,00

19

20

MIDEA (Χ 2 ΤΕΜ)

ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

∆ΙΑΙΡΟ
ΥΜΕΝ
ΟΥ
ΤΥΠΟ
Υ
ΚΑΝΑ
ΛΑΤΑ

18

19

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

19

CLIEREF (Χ 2 ΤΕΜ)

40

ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

21

22

23

ΙΝΤΕRCLIMA

-

-

180

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

F.C.U. (Χ 110
ΤΕΜ)

-

-

3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ /
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (Χ28
ΤΕΜ)

-

ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

240,00
480,00
840,00
240,00

ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

480,00

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

840,00

ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

240,00
480,00
840,00
360,00
720,00
1.200,00

70,00

200,00
420,00
740,00

²Η δαπάνη επισκευής αφορά µόνο εργασία και είναι προ ΦΠΑ.
Πίνακας 9. Επεξήγηση της έκτασης εργασίας³

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Απασχόληση συνεργείου δύο (2) ατόμων για διάστημα
έως 8 ώρες
Απασχόληση συνεργείου δύο (2) ατόμων για διάστημα
από 8 έως 16 ώρες υπό την εποπτεία Μηχανολόγου Τ.Ε.
η Π.Υ
Απασχόληση συνεργείου δύο (2) ατόμων για διάστημα
μεγαλύτερο των 16 ωρών έως 32 ώρες υπό την
εποπτεία Μηχανολόγου Τ.Ε. η Π.Ε

³Το τίµηµα θα είναι µε βάση τις ισχύουσες συµβάσεις εργασίας και για το προσωπικό που καθορίζεται στο
Άρθρο 17, Παράγραφος 17.7 της παρούσης.

34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.
€/μήνα)

ΚΚΜ
FC

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΚΜ / FC
(χωρίς
Φ.Π.Α.
€/μήνα)

ΧΩΡΟΣ

-

Οίκου Ιατρών

Α/Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΙΣΧΥΣ

1.

CARRIER

22

FC 22

44

ΚΚΜ1,
ΚΚΜ2

2.

GALLETI

THERMOGOLD

22

FC 12

4.

INTERKLIMA

96

ΚΚΜ1,
ΚΚΜ2,
ΚΚΜ3

5.

‘ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ’

100

7.

8.

9.

10.

ΤRANE

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΤRANE

INTERKLIMA

KLIMAKO

35

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

14.

15.

16.

93

71

CARRIER

INTERKLIMA

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
ΝΕΟ ΤΕΠ

FC 5

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΚΚΜ15

ΜΕΘ

70

180

13.

ΚΚΜ1
ΚΚΜ2
ΚΚΜ3
KKM4
KKM12,
KKM13,
KKM14

466

12.

Χειρουργεία Γ’
ορόφου

FC 30

400

70

Διοίκηση

Π.Κ.- Π4

40

11.

-

ΚΚΜ2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

6.

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

3.

Αιμοδυναμικό

ΚΚΜ16

ΚΚΜ17

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΚΜ18

36

KKM19

ΜΑΦ

35

FC 15

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

35

-

35

CARRIER PACKAGED
UNIT

18.

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

19

20

30

199

67
YORK

21

-

ΑΝΤΛΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Σ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ
ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ

17.

ΚΤΙΡΙΟ Κ3
ΚΚΜ22,
ΚΚΜ23,
ΚΚΜ24

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Β΄ ΚΑΙ
Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΚΜ25,
ΚΚΜ26

67
19

22

MIDEA

ΤΕΠ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

19

23

24

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

19

ΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝ
ΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 2Ος
ΟΡΟΦΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

FCU
(100 ΤΕΜ)

25

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 1

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ /
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

FC 62

ΠΥΡΓΟΣ
ΨΥΞΗΣ

26

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
€/ΜΗΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

1.

ΙΣΧΥΣ

ΕΙΔΟΣ

40

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

CLIREF
2.

40

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α. €/μήνα)

36

ΚΚΜ
FC

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΚΚΜ
/ FC
(χωρίς
Φ.Π.Α.
€/μήνα)

ΧΩΡΟΣ

ΚΚΜ1

-

ΤΕΧΝΗΤΟ
ΝΕΦΡΟ

3.

INTERKLIMA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

FC 26

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
€/ΜΗΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) € /
ΜΗΝΑ ΓΙΑ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) € /
ΜΗΝΑ ΓΙΑ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) € /
ΜΗΝΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
€/ΜΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΤΕΥ∆
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη,
το σχετικό πρότυπο 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: [Ανδριόπουλος Ι.]
- 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 C.P.V):
[50730000-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [-]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Α.∆: 12/2019]
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
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
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
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

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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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:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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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 υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 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
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;

[] Ναι [] Όχι

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
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
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:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
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
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
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
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες

[……]

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

44

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Απάντηση:
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
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 περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[.......................]
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
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πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω
της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
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
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
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
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
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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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
Απάντηση:
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
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
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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:

Απάντηση
[…]

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

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

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(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
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
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:
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του [……],[……][…] νόµισµα
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxv:
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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 αναλογίας-αναλογία
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
εξής:
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
[……][…]νόµισµα
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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 να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

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

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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ηµεροµηνίες

παραλήπτες

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
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε

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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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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
µπορούν να προσκοµιστούν:
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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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
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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