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Έρνληαο ππφςε:

1.

Σηο δηαηΪμεηο, φπσο απηΫο ηζρχνπλ :

1.1.

Σν άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄) « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

1.2 Σν Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α΄) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».
1.3.

Σν Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν11 ηνπ Ν. 2372/96 (ΦΔ Κ 29/Α’) θαη ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α’) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 82/96 (ΦΔΚ 66/Α’)
«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο
αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψ λ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05(Φ.Δ.Κ. 279/Α΄).

1.4. Σν άξζξν

84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.5.

Σν Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/Α΄) «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε δηαδηθαζία
δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ».

1.6.

Σν Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/Α΄) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 ‘‘Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”».

1.7.

Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα
Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».

1.8.

Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α΄) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε».

1.9.

Σν Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173 /Α΄)

«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ –

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
1989 (L395)

θαη ηελ Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 25εο

εο

Ηνπλίνπ

Φεβξνπαξίνπ 1992

(L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11

εο

Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).

1.10. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.11. Σν Ν. 4038/ 2012 ( ΦΔΚ 14/Α΄) « Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2013»
1.12. Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο 4127/2013».
1.13. Σν Ν. 4153/13 (ΦΔΚ 107/Α’/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη
4127/13»
1.14.Σν Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/29-5-2013) « Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
Γηαηάμεηο»
1.15. Σν αξζξ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α).
1.16. Σν Ν.3846/2010, άξζξν 24 (ΦΔΚ Α/31/02-03-2011) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
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1.17. Σν Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α΄) «Πεξί Οξγαληζκνχ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ».
1.18. Σν Π.Γ. 195/95 (Φ.Δ.Κ. 102/Α΄) «Πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ».
1.19. Σν Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α΄) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.20. Σν Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α΄) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα».
1.21. Σν Π.Γ. 60/07 (Φ.Δ.Κ. 64/Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ
θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία
2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
1.22. Σν Π.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Κ. 150/Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», ζπκπιεξσκαηηθά ζην ΠΓ60/07 θαη
θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηνλ Ν.4155/2013
1.23. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
1.24. Σνπ ΠΓ. 118/13 ( ΦΔΚ 152/25-6-2013) « Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 85/2012(Α’ 141) –
Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ , Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη
κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο , Τπνδνκψλ Μεη αθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη
Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ,

Πνιηηηζκνχ

θαη

Αζιεηηζκνχ

ζε

Τπνπξγείν

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο».
1.25. Σνπ ΠΓ 89/2014 ( ΦΔΚ 134/1A/10.6.2014)«Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
1.26 To N.4250/2014(ΦΔΚ 74/Α/26.3.2014) « Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»

2.
2.1.

Σηο απνθΪζεηο:
Σελ κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/15.11.2005 (ΦΔΚ 1590/Β΄) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο &
Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο».

2.2.

Σελ κε αξηζκ. 20977/23.08.2007 (ΦΔΚ 1673/Β΄) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.
3414/2005».

2.3 Σν ΦΔΚ 3693/ Β/ 31-12-2014 ζρεηηθά κε νξηζκφ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ

Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ.
2.4. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»
2.5. Σελ ππ’ αξηζ. 6484/30.12.2014 (ΦΔΚ 3693/Β/31.12.2014) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Οξηζκφο
θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο
(ΠΠΤΤΦ) 2014 πηζηψζεηο 2015 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ».
2.6. Σελ ππ. αξηζ. 5804/21-11-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/04.12.2014) Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί: «Έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ,
Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2014-2015, κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο
πεγέο».
2.7. Σελ ππ’ αξηζ. 9 ΠΡΚ 13 29-07-2015 (ΑΓΑ 7ΦΘΕ46907Σ-41Χ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2.8. Σελ ππ’ αξηζ. 352 /08-06-2015(ΑΓΑ Χ1ΖΝ469Ζ2Η-638) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 7εο ΤΠΔ Κξήηεο.
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ

1.

Ζιεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε επξψ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά γηα ηελ
πξνκάζεηα κε αγνξά ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

2.

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν.

3.

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΟΤ ΔΖΓΖ
Γηαδηθηπαθή πχιε

12/11/2015

www.promitheus.gov.gr, ηνπ

18/01/2016
13/11/2015

ΧΡΑ 15.00

Δ..Ζ.ΓΖ..
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο
ζην χζηεκα.
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο

ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»-Ζ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηo ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’.

4.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:

α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
Β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Γ) ζπλεηαηξηζκνί
Γ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί
ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.

5.

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Καη
λα εγγξαθνχλ

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο :
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5.1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο::
 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα
TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη
ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ
θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ
ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε
ΓΓΔ απνζηέιινληαο:
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή,
φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX
Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε
κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
5.2 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο.
5.3 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ.

6.

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:

6.1.

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ»…… …………… ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’

6.2.

«ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ»……… ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’

6.3.

«ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ»

6.4.

«ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ »…………………………………………………….

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

6.5.

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ»,……………………………………

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E’

6.6.

«ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» ……………………..ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ.΄

………………………………. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο
κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο
έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) ε κέξεο πξν ηεο
εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
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πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15. Παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξίο ν
πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά
ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
δηεπθξηλίζεσλ

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο

ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ

ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.
Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβΪιινληαη εθηφο ησλ αλσηΫξσ πξνζεζκηψλ δελ
εμεηΪδνληαη.

7.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ηελ Τπεξεζία επίζεκσλ εθδφζεσλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ βαξχλνπλ ην Διιεληθφ

Γεκφζην θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αληίζηνηρα. Ζ

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιεί κε ειεθηξνληθά κέζα ζηελ ΤΔΔ ηεο Δ.Δ. θαη ε δηαθήξπμή ηνπ ζα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» θαη ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΜΑΝΟΤΑΚΑ ΗΧΑΝΝΖ
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Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Α΄
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ

(CPV 24931230-0)

ΔΗΓΟΤ (CPV)
ΠΟΟΣΖΣΑ &

Χο ν παξαθΪησ πέλαθαο

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ

Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ

ΓΑΠΑΝΖ

ΥΧΡΗ

114.289,34 ΔΤΡΧ

Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

Ο ΗΥΤΧΝ

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ

140.575,89ΔΤΡΧ ΤΜΠ. ΦΠΑ

ΒΑΡΤΝΔΗ

ΠΠΤΤ 2014 – Πηζη. 2015 - ΚΑΔ: 1741

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟ

H ΠαξΪδνζε ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ κΫρξη ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε

ΦΟΡΔΑ

εκΫξα απφ ηε ιάςε ηεο παξαγγειέαο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
1.

Φφξνο Ϊξζξν 24 λ. 2198/1994 4% Υ θαζαξάο αμέαο κεένλ ησλ
θξαηάζεσλ .

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ %

2.

0,10% επέ ηεο θαζαξάο αμέαο εθηφο ΦΠΑ. ΤπΫξ Δληαέαο
ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ).

3.

Υαξηφζεκν 3 % επέ ηεο πξνεγνχκελεο θξΪηεζεο.

4.

Πνζνζηφ

2% ππΫξ

ησλ

νξγαληζκψλ

Φπρηθάο

Τγεέαο,

ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-32009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)
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ΠΗΝΑΚΑ
ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ

Α/Α

1

2

3

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΦΗΛΜ ΞΖΡΑ ΔΚΣΤΠΧΖ
ΣΤΠΟΤ DRYSTAR DT2B ΓΗΑ ΣΗ
ΚΑΜΔΡΔ ΞΖΡΖ ΔΚΣΤΠΧΖ
ΣΤΠΟΤ DRYSTAR 14’’ X 17’’
(35X42 CM)

ΦΗΛΜ ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΤΠΟΤ DRYSTAR DT2
MAMMO 8'' X10'' (18 X 24
CM)
ΦΗΛΜ ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΤΠΟΤ DRYSTAR DT2
MAMMO 10'' X12'' (24 X 30
CM)

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

207106

ΣΗΜΖ/ ΣΔΜ.

51.000

207120

ΣΗΜΖ/ ΣΔΜ.

10.000

0,700

7000,00

207119

ΣΗΜΖ/ ΣΔΜ.

18.500

1,0500

19425,00
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ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΟΟΣΖΣΑ

ΚΧΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ
(Π.Σ.)

ΚΧΓΗΚΟ
OR-CO

3.1.5

ΣΗΜΖ
Π.Σ.

1,700

ΜΔΡΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

86.700,00
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΦΗΛΜ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ ΞΖΡΑ ΔΚΣΤΠΧΖ
Να είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν βαζηδφκελν ζε εηδηθέο ηερληθέο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο νπηηθήο ππθλφηεηαο θαη αληίζεζεο ηεο απεηθφληζεο εμεηάζεσλ κέζσ ςεθνπνηεηή:
1)

Κιαζηθήο αθηηλνινγίαο

2)

Μαζηνγξαθίαο

3)

Τπεξήρσλ

4)

Παλνξακηθήο

5)

Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο

Να θαιχπηεη ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Να είλαη ηερλνινγίαο Direct Digital Imaging & Indirect Digital Imaging
Να είλαη Blue base.
Ζ κέγηζηε νπηηθή ππθλφηεηα (Maximum optical density) λα είλαη ≥ 3
Σα θηικ λα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία θαηάιιειε γηα ρξήζε ζην θσο ηεο εκέξαο (Daylight film loading) (ηα
θηικ λα κελ είλαη επαίζζεηα ζην θσο ηεο εκέξαο).
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ θηικ λα είλαη 18 κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο
Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πξηλ απφ ηε ρξήζε.
Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο κεηά ηελ εθηχπσζε.
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Β΄
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

1.

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

1.1.

Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4155/13
(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21 -102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
ζην Π.Γ 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζ ην Π.Γ. 118/07.

1.2.

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε
ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ
ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ

ραξαθηήξα.

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθά πξνζθνξΪ»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά
θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν
πεξηιακβάλνληαη :
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1.2.1.1. ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ
Π.Γ. 118/2007, ην λ.4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο

ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)» , φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ :
1.2.1.1.1. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160Α/ 08-082014), άξζξν 157 πεξί εγγπήζεσλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ
Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
1.2.1.1.2. Τπεχζπλε

δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ

λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο

εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ
νπνία

δειψλεηαη

φηη,

κέρξη

θαη

ηελ

εκέξα

ππνβνιήο

ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη

πξνζθέξνληεο :
δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ήηνη :
η)ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1),
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2),
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.
48),
iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα

ηελ

πξφιεςε

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία

ηεο

28.6.1991,

ζει. 77

Οδεγίαο, ε νπνία

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
vi) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ παξαθάησ άξζξσλ :
-

30 παξ. 7, 9, 11, 12 θαη 14

-

31 παξ. 4, 5 θαη 6

-

32 παξ. 4 θαη 5

- 35 παξ. 5 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηεέηαη
ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη

λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε

ππνβάιινπλ :
α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ.
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β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη
ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
1.2.1.1.3. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ
νπνία

δειψλεηαη

φηη,

κέρξη

θαη

ηελ

εκέξα

ππνβνιήο

ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη

πξνζθέξνληεο :
α. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, δει.: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ
ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ
άιιε

αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε

αλάινγε δηαδηθαζία.
β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6
2190/1920,

ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.
φπσο

εθάζηνηε

ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο

εθθαζάξηζεο ησλ

αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
γ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε

ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο

(θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο

θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ

θαη

ην

αληηθείκελν

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

πνπ

αζθνχλ

(ξεηά

θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη
αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο).
Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά
ηνπο , πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα .
ζη. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο.
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δ. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ
απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
ε. Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153)
ζ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .
η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή ππνβνιή /
έληππε πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε παξνχζα ππεχζπλε δήισζε
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.
Ζ ππεχζπλε δάισζε ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα θαη δελ απαηηεέηαη
ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο.
1.2.1.1.4. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ. 118/07,
εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ
ηνπο.
1.2.1.1.5. Απφδεημε θαηΪζεζεο ά απνζηνιάο δεέγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε
ην

άξζξν 11 παξ. 3 & 4 ηνπ Π.Γ. 118/07, ε νπνία εθδίδεηαη φηαλ θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ

δείγκα θαη ηελ νπνία πξέπεη λα επηζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ (ππφ)θάθειν
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά».
1.2.1.1.6. Οη πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, δάισζε πνπ θέξεη ςεθηαθή
ππνγξαθή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ
πξνζθέξνπλ (άξζξν18 παξ.1 ΠΓ 118/07).
1.2.1.1.7. Tα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, φπσο ην

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε

Φ.Δ.Κ., ή

επηθπξσκέλν

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη
λα

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ , ηα ππφινηπα πξφζσπα

πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα
έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ
αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
1.2.1.1.8. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνπλ φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη
ηα φξηα ηνπο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη
φηη ζα πξνζθνκίζνπλ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8α
ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ηεο παξνχζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη ηα
σο άλσ.
1.2.1.1.9. Πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρεέξεζεο θαη ησλ κΫηξσλ πνπ
ιακβΪλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
1.2.1.1.10. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο
θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
(1.2.1.1.9.) αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα.
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Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο
πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ
πξνζθνξά,

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ
.pdf

θαη

πξνζθνκίδνληαη

(κε

δηαβηβαζηηθφ

φπνπ

ζα

αλαθέξνληαη

αλαιπηηθά

ηα

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ
«ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο –ηερληθά πξνζθνξΪ» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ
ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο
ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ
εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο , πηζηνπνηεηηθά πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.

1.2.1.2.

Σερληθά πξνζθνξΪ
ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά ηα θάησζη :

1.2.1.2.1. Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ. πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη
λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα
ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.

1.2.1.2.2. Γειψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07 :
α) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
β) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ
νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ
νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ
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ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί
έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.
ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο θαη ε ππεχζπλε
δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.
Οη σο Ϊλσ δειψζεηο θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά θαη φηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ
έδην δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε.

1.2.1.2.3.

ΓηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ.118/07 (εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηελ

δηαθάξπμε).
Α) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ
ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π .ρ πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο,
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.η.ι.), απηά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή
δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ΔΝ ISO 9000, ΔΝ ISO 22000, ΔΝ ISO 14001). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα
πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο

πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα

Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European
Cooperation for Accreditation − EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Β)

Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ

πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία
δηθαηνινγεηηθά, γηα λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα
επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ
θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation− EA) θαη κάιηζηα,
κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.).
Γ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ
Γνθηκψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε
επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη Δθζέζεηο Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ
δηαπηζηεπκέλα

εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ

ειέγρνπ

ή

απφ

εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλσλ

ηθαλνηήησλ.
Σα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ηνπ πξνζθΫξνληνο
ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκέδνληαη (κε
δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθΪ) θαηΪ
πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά εθηφο
ησλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ
ςεθηαθά ππνγξαθά.
Οη

δειψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε

πξνο ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε.
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1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ»
ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επέ πνηλά απνξξέςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο
θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά
αξρεία
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ :
1.2.2.1.
-

ΣηκΫο

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ θαη γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεχζεξνπ κέρξη
θαη εληφο ησλ απνζεθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’.

-

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν
λφκηζκα, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.

-

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν
δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη
πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.

-

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη
εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο
απαξΪδεθηε.

-

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.

-

Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο
α- Ζ πξνζθνξά απνξξέπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή
ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ
πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
β- Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ
απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
(Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ,
νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ
είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο
ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο.
γ- Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο
πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ, ηελ
Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι θαη ηε Σνπξθία θαζψο θαη απφ θάζε άιιν θξάηνο
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ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο Π.Ο.Δ. ή
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο.
Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κνλάδνο ζε ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο
δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ .
ΗΗ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
ΗΗΗ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο γηα
παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεχζεξνπ ζηηο απνζήθεο ηνπ θνξέα θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή.
-

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο
ΦΠΑ.

-

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ηηκά ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ ζα
πξΫπεη λα μεπεξλΪ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε.

-

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα
δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ
επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο .

-

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
απηά.
-

Δπηζεκαέλεηαη επέζεο φηη, νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξΫπεη λα
εέλαη εληφο ηεο ρακειφηεξεο ηηκάο ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο απηά θαηαγξΪθεηαη
ζην παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη
πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηΫο ηνπ
Παξαηεξεηεξένπ, ζα πξΫπεη νη εηαηξεέεο ζηελ νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ λα
αλαγξΪθνπλ, εθηφο απφ ηελ ηηκά ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, ηελ παξΪγξαθν θαη ηελ
ηηκά κε ηα νπνέα απηφ Ϋρεη θαηαρσξεζεέ ζην παξαηεξεηάξην ηηκψλ. ηελ πεξέπησζε
πνπ ην πξνζθεξφκελν εέδνο δελ εληΪζζεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηηκψλ απηφ ζα
πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ξεηΪ ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ.

-

Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη κε απηΫο ηνπ Παξαηεξεηεξένπ
ηηκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.

-

ΠξνζθνξΫο νη νπνέεο αλαγξΪθνπλ ηηκΫο πΪλσ απφ ην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24
ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο (Ν.3918/2011, Ϊξζξα 13 & 16).

1.2.2.2.

Σξφπνο Πιεξσκάο

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη, γηα ην κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα παξαδίδεηαη κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α
κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή, νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή
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Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο
θαη ινηπά ζηνηρεία, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07) θαη ηελ κε αξηζκ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ


Ζ αξκνδία αξρή, γίλεηαη ππεξήκεξε, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο
πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/07 πξνζεζκία, θαηά ηα
εηδηθφηεξα ζ’ απηφ νξηδφκελα.
Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα αξρή
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («Δπηηφθην
αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 8 ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ην
επηηφθην αλαθνξάο πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ( Ν. 4152/13 / ΦΔΚ 107/Α/13
παξ. Ε πεξί θαζπζηεξήζεσο πιεξσκψλ )
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1.2.2.3.

Ράηξα εζηθνχ πεξηερνκΫλνπ.

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε
ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη
αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο
ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.
Δπηζεκαέλεηαη φηη :


Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ
ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.



Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ απνξξέπηεηαη σο
απαξΪδεθηε.



Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο

Γ\μεο

ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.


Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζεο απνηειεί απαξάβαην
φξν θαη ε ππέξβαζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.



Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.



Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.



Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ
δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.



Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.



Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά ζα δέλεηαη αλΪ εέδνο.



Γέλνληαη

δεθηΫο

πξνζθνξΫο

γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζεέζαο πνζφηεηαο ά γηα θΪζε εέδνο

ρσξηζηΪ.

2.

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην
ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε

κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα
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νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ
απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ.
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησ λ
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.

3.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε
απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο:
• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα
κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο
ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε
πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ
• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο
ηνπο.
• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ
δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο
δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.

4.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη
ζε θάθειν κε

ζήκαλζε

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά

πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.2. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά).
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4.1. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 2015-11-11
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ
ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ Ζ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία
ππνβάιινληαη θαηά ηα σο άλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά
πεξίπησζε είλαη :

4.1.1.
4.1.1.1.

Οη Έιιελεο πνιέηεο :

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.1 έγγξαθε εηδνπνίεζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,
i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, άηνη
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1),
- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2),
- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.
48),
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα

ηελ

πξφιεςε

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία

ηεο

28.6.1991, ζει. 77

Οδεγίαο,

ε νπνία

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,

ηεο

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θΫξεη
θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη λα επηζπλΪπηνπλ ζε
ειεθηξνληθφ αξρεέν ζε κνξθά pdf

ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθΫο

απνθΪζεηο.
4.1.1.2.

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο
πηψρεπζεο.

4.1.1.3.

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.

4.1.1.4.

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) .
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ 4.1.1.2, 4.1.1.3 θαη 4.1.1.4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη

ην ζρεηηθφ

πηζηνπνηεηηθφ.

4.1.1.5.

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

βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή

ηνπ

Γεκνζίνπ

ή

ηνπ

νηθείνπ Ο.Σ.Α.

4.1.2. Οη αιινδαπνέ :
4.1.2.1.

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ

ην

νπνίν

λα

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ
ηα αδηθήκαηα ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 4.1.1.1.
4.1.2.2.

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά
ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε
πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή
δηαδηθαζία.

4.1.2.3.

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.

4.1.2.4.

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηαζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο.

4.1.2.5.

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο
πξνθχπηεη φηη ήηαλ

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα
ηνπ

νηθείνπ

Δπηκειεηεξίνπ

ή

ζε

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.

4.1.3. Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ :
4.1.3.1.

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 4.1.1 θαη 4.1.2 αληίζηνηρα.
- Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ

παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ , Δ.Δ, Δ.Π.Δ. θαη
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IKE ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ2015-11-11
Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη

Α.Δ. θαη

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.
4.1.3.2.

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο,
φηη

δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ

λνκνζεηεκάησλ ή

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά

λνκηθά

πξφζσπα).
4.1.3.3.

Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153)

4.1.4. Οη ζπλεηαηξηζκνέ :
4.1.4.1.

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν
πξφεδξνο

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί

κε ακεηάθιεηε

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ
4.1.1.1.
4.1.4.2.

Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 4.1.1.2, 4.1.1.3 θαη 4.1.1.4 ηεο παξαγξάθνπ 4.1.1,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ 4.1.2.2, 4.1.2.3
θαη 4.1.2.4. ηεο παξαγξάθνπ 4.1.2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο,
αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 4.1.3.2 ηεο παξαγξάθνπ 4.1.3.

4.1.4.3.

4.1.5.

Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪινπλ θνηλά πξνζθνξΪ :
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε
έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
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4.2.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ:
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επάξθεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία ππνβάιινληαη θαηά ηα σο άλσ (παξάγξαθν 4)
αλαθεξφκελα, απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, είλαη :

4.2.1. Βεβαέσζε ηξαπΫδεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο
4.2.2. Ηζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην
χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ
δηάζηεκα, είλαη ίζν

ή κεγαιχηεξν κε ην 1/3

ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ

πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα
ππνβάιεη ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί.
Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκάζεηαο ζηνλ πξνζθΫξνληα
ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκέδνληαη (κε
δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθΪ)

θαηΪ

πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά εθηφο
ησλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ
ςεθηαθά ππνγξαθά.
Οη

δειψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε

πξνο ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε.

5.

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ»
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ
ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ
απνζθξαγίζζεθε..

6.

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ
Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ
πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ
απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε
ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά
θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή
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πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη2015-11-11
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο
καηαηψλεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α

ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην

πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην
ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.
Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα
αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07.

7.

ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 15 του Π.Δ.
118/07 και το άρκρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων Δθμοςίων Ζργων, Κρατικϊν Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν Οδθγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨»
όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51), μζςω του ςυςτιματοσ επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο με
μορφι αρχείου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι.
Όςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τουσ
πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου .pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων
θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι βάςει του Ν. 3943/2011
(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ «περί θλεκτρονικοφ παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ
1675/Β/2013) όπωσ κάκε φορά αυτά ιςχφουν.

Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων/προςφυγϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ.

8.

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

8.1.

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα
απφ ηελ πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα κέρξη πνζνζηνχ 30% , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

8.2.

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα
κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ

πξνυπνινγηζζείζαο

αμίαο

απφ

100.001 Δπξψ

θαη

άλσ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
8.3.

Γηα θαηαθχξσζε

κέξνπο

ηεο

πνζφηεηαο

θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ Γ/με πνζνζηνχ,

απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηνχ.
8.4.

ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο
παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
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9. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2015-11-11
9.1.

9.1.1.

ΔΓΓΤΖΔΗ
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα
αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.

9.1.2. Κάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ ΜΜΔ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο θ.ι.π. ζπλνδεχεηαη
ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2%
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο εθηφο ΦΠΑ γηα ηελ πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα
πξνζθεξζεί.

9.1.3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε
παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γ\με.

9.1.4. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α.

9.1.5. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε
πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ
θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.

9.1.6. Ζ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο νη εηδηθφηεξνη φξνη γη’ απηή νξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
9.1.7. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξ.25 ηνπ Κ.Π.Γ.(118/07) θαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ
άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1 2390/2013.
.

9.2.

ΠΑΡΑΣΑΖ / ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην ¼ απηνχ κε
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (ζρεη.
αξ. 26 ηνπ Κ.Π.Γ.) ή λα κεηαηίζεηαη .

10. ΤΜΒΑΖ
10.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε ε ζχκβαζε, ζρέδην ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.
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11. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΖ2015-11-11
ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα
πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε
θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999,
ησλ δηαηάμεσλ

γηα

ην

ειεθηξνληθφ

δεκφζην

έγγξαθν

(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012

ΦΔΚ

1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013
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Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ΄
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ
ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξ. 20 ηνπ Π.Γ. 118/07.

Π ΑΡ ΑΡ ΣΖΜ Α

Γ’

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

1.

Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα Prospectus, φηαλ απηά δεηνχληαη απφ ην Παξάξηεκα Δ΄ ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηεο Γ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη
κε ηα ζηνηρεία ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.

2.

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη .

ΛΟΠΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Ζ χκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ην δε Γεκφζην δηαηεξεί ην
δηθαίσκα παξάηαζήο ηεο δη απινχ εγγξάθνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο, γηα ηξεηο κήλεο.
Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήςε ηεο
παξαγγειίαο.
ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί (Παξαγγειίεο, Δπηηξνπή Παξαιαβήο, Πιεξσκέο θ.ι.π.)
ζα γίλεη απφ ην Ννζνθνκείν.
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή, νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν.
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Σα πξνζθεξφκελα είδε ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΗΛΜ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ ΞΖΡΑ ΔΚΣΤΠΧΖ
Να είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν βαζηδφκελν ζε εηδηθέο ηερληθέο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο νπηηθήο ππθλφηεηαο θαη αληίζεζεο ηεο απεηθφληζεο εμεηάζεσλ κέζσ ςεθνπνηεηή:
1)

Κιαζηθήο αθηηλνινγίαο

2)

Μαζηνγξαθίαο

3)

Τπεξήρσλ

4)

Παλνξακηθήο

5)

Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο

Να θαιχπηεη ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Να είλαη ηερλνινγίαο Direct Digital Imaging & Indirect Digital Imaging
Να είλαη Blue base.
Ζ κέγηζηε νπηηθή ππθλφηεηα (Maximum optical density) λα είλαη ≥ 3
Σα θηικ λα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία θαηάιιειε γηα ρξήζε ζην θσο ηεο εκέξαο (Daylight film loading) (ηα
θηικ λα κελ είλαη επαίζζεηα ζην θσο ηεο εκέξαο).
Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ θηικ λα είλαη 18 κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο
Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πξηλ απφ ηε ρξήζε.
Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο κεηά ηελ εθηχπσζε.
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ΥΑΡΑΚΣHΡΗΣΗΚΑ
ΑΠΑΗΣΖΖ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΟΠΧ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ

ΝΑΗ
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

30 /2015

15PROC003287185 2015-11-11
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο …………………………..
ΚαηΪζηεκα

………………………….

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )………………..

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ………………
ΔΤΡΧ. ……………………………….

Πξνο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ

-

ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ. …………

ΔΤΡΧ ………………

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο

αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.
………………………(θαη

νινγξΪθσο)……………………………………..

ππΫξ

ηεο

εηαηξεέαο

………………………………………………………. Γ\λζε ………………………………………………………….

δηα

ηε ζπκκεηνρά ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………………………………………γηα ηελ
πξνκάζεηα ……………………………………... ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.
-

\

δ\μά ζαο.

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη ην 2% επέ ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ρσξέο ΦΠΑ κφλν ηηο

απφ ηελ ζπκκεηνρά εηο ηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξεέαο θαζ’
φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.

-

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ

κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε ηξεηο (3)
εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.

-

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ

ηΫινο ραξηνζάκνπ.
-

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο

ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο
ηεο.
-

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ …………………………………………

(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο Ϋλα (1) κάλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, φπσο
ζρεηηθΪ αλαθΫξεηαη ζηε Γ\με).
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη
ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ
Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.-
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο …………………………..
ΚαηΪζηεκα

………………………….

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )…………..

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ………………
ΔΤΡΧ. ………………………………..

Πξνο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …… ΔΤΡΧ ………………..

-

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο

αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.
…………………(θαη νινγξΪθσο) …………..……….. ……. ζην νπνέν θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά
καο,

ππΫξ

ηεο

………………………………………..Γ\λζε………………………………………………………….γηα

εηαηξεέαο
ηελ

θαιά

εθηΫιεζε απφ απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηε
πξνκάζεηα ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη
ην νπνέν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθάο πξν Φ.Π.Α. αμέαο ………...ΔΤΡΧ απηάο.

-

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ

κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε ηξεηο (3)
εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.

-

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ

ηΫινο ραξηνζάκνπ.

-

Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο ζ’

εκΪο , νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο θακηΪ ηζρχ.

-

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην
ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΤΝΣΖΡΖΖ
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο …………………………..
ΚαηΪζηεκα

………………………….

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )…………..

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ………………
ΔΤΡΧ. ………………………………..

Πξνο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

-

ΑΡ. …… ΔΤΡΧ ………………..

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο

αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.
…………………(θαη νινγξΪθσο) …………..……….. ……. ζην νπνέν θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά
καο,

ππΫξ

ηεο

………………………………………..Γ\λζε………………………………………………………….γηα

εηαηξεέαο
ηελ

θαιά

ζπληάξεζε απφ απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηε
πξνκάζεηα ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θ αη
αμέαο ………...ΔΤΡΧ απηάο.

-

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ

κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε ηξεηο (3)
εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.

-

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ

ηΫινο ραξηνζάκνπ.

-

Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο ζ’

εκΪο , νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο θακηΪ ηζρχ.

-

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην
ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.
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ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΧΔΓΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ: ………………….
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΔΛΗΓΑ …………………. ΔΤΡΧ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ …………………. ΓΗΑ ΣΟ ……………….
ήκεξα …………., ζην γξαθείν …. ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ ¨Ο ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ¨, νη ππνγεγξακκέλνη, αθελφο
…… – …….. ηεο Γ/λζεο …………., θάηνηθνο ………, πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ην Διιεληθφ
Γεκφζην, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη αθεηέξνπ ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ………… – Γ/λζε:………..,
ηει.:………, θαμ: ………, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ θ. …………., κε Α.Γ.Σ.: ………….. ζχκθσλα κε
……………………………. , ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
Σελ …………….. κε βάζε ηελ Γ/με ……….. δηελεξγήζεθε ειεθηξνληθφο αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε Δπξσ κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ηεο ελ ιφγσ Γ/μεο, ήηνη
………………… πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ …………..
Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ, θαηαθπξψζεθαλ ……………. , κε ηελ αξ.πξση …………..
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο – Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ζην φλνκα ηεο
παξαπάλσ επηρείξεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.
Καηφπηλ ηνχηνπ, ……………, κε ηελ παξαπΪλσ ηδηφηεηΪ ηνπ, αλαζΫηεη ζηελ αλσηΫξσ Δπηρεέξεζε,
νλνκαδφκελε ζην εμάο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΡΗΑ», θαη απηά αλαιακβΪλεη ηελ
πξνκάζεηα κε ηνπο θαησηΫξσ φξνπο θαη ζπκθσλέεο, ηνπο νπνένπο απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα.
ΑΡΘΡΟ 1

ν

ΠΟΟΣΖΣΑ – ΔΗΓΟ –ΑΞΗΑ – ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Ζ πνζφηεηα, ην είδνο, ε ηηκή θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ:
ΦνξΫαο

Δέδνο

Σηκά …. ζε Δπξψ

πλνιηθά Αμέα ζε
Δπξψ

………..

…………………….

………………..

………….. €

Πιένλ ΦΠΑ…….

………….. €

ΤΝΟΛΟ:

………….. €

ηελ παξαπάλσ ζπλνιηθή αμία θαηαθχξσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο πνζνζηνχ ………%.
Ζ αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεπζέξνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηεο πξνκεζεχηξηαο
ζηηο απνζήθεο ηνπ θνξέα θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ είδνπο, ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ηα έμνδα κεηαθνξάο
θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα παξάδνζε κέρξη θαη εληφο ηεο απνζήθεο ηνπ θνξέα. Ζ παξαπάλσ ηηκή ζα παξακείλεη
ζηαζεξή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακηά κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε
αηηία.
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ΑΡΘΡΟ 2

ν

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Σν παξαπάλσ πξνο πξνκήζεηα είδνο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Πξνκεζεχηξηαο ζε
ζπλδπαζκφ ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο ……….., πνπ επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 3

ν

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο..
ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ ζε δχν κήλεο απφ ηελ
παξάδνζε ησλ εηδψλ.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ¼ απηνχ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ (άξζξν 26 & 32 ηνπ Κ.Π.Γ.118/07). Μεηά ηελ ιήμε
ηεο παξάηαζεο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ.
ΑΡΘΡΟ 4

ν

ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί(Παξαγγειίεο, Δπηηξνπή Παξαιαβήο, Πιεξσκέο θ.ι.π. ζα γίλεη απφ
ην Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ.
Ζ χκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα ηζρχεη γηα έλα έηνο

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ην δε Γεκφζην δηαηεξεί ην

δηθαίσκα παξάηαζήο ηεο δη απινχ εγγξάθνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο, γηα δχν κήλεο.
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή, νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή
απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ.
Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο
χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 5

ν

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε ,χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ν

ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
Ζ Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ ………….. ζε βάξνο ησλ Πηζηψζεσλ ηνπ
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Φνξέα ΚΑΔ 1741
Ζ δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα έρεη ηηο ηζρχνπζεο θξαηήζεηο:
1.

Φφξνο Ϊξζξν 24 λ. 2198/1994 4% Υ θαζαξάο αμέαο κεένλ ησλ θξαηάζεσλ .

2.

0,10% επέ ηεο θαζαξάο αμέαο εθηφο ΦΠΑ. ΤπΫξ Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ
(ΔΑΑΓΖΤ).

3.

Υαξηφζεκν 3 % επέ ηεο πξνεγνχκελεο θξΪηεζεο.

4.

Πνζνζηφ

2% ππΫξ

ησλ

νξγαληζκψλ

Φπρηθάο

Τγεέαο,

ζχκθσλα κε

ην

Ν.3580/2007

θαη

ηελ

Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
1)

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζηελ
αξκφδηα Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Η.Κ.Α. απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αλππαξμία νθεηιήο ηεο
επηρεηξήζεσο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδεηαη απφ ην Γεκφζην θαηεπζείαλ ζην Η.Κ.Α., ζχκθσλα
ν

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1239/82 άξζξν 2 .
2)

ην 100% ηεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 4% (Άξζξν 24 ηνπ
Α

Ν.2198/94 ΦΔΚ 43 /22.3.94)
Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεέ ζηελ ζπκβαηηθά αμέα ζα θαηαβιεζεέ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην Γεκφζην Σακεέν
ζχκθσλα κε ηηο επέ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.

ΑΡΘΡΟ 7

ν

ΔΓΓΤΖΔΗ – ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Ζ πξνκεζεχηξηα θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε αξηζκφ …………….. ηεο …………….ΣξΪπεδαο

–

ΚαηΪζηεκα ……………, πνζνχ ……… επξψ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ πξνκεζεχηξηα κεηά ηελ πιήξε θαη
θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 8

ν

Αθνχ ζπληάρζεθε, ε παξνχζα δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε , ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε
δπν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ δπν πξσηφηππα, ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνκεζεηψλ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσλη ζηηθφηεηαο, ην δε άιιν ζαλ
δηπιφγξαθν πήξε ε πξνκεζεχηξηα θαη δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95 Πξνκήζεηεο
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ), ηνπ Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64/Α/07 Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην), ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10 7-07) θαη νη φξνη ηεο Γ/μεο ……….
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Κάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα επηιπζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην Υαλίσλ.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ
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